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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 
  :مقدمه

 .إن احلمد هلل و الصالة و السالم علی رسول اهلل و علی آله و صحبه و من وااله
 :و بعد

راسی و ناسیونالیزم ، سیاسی تر شدند كدمیو  مردمان آن بعد از بنیان گذاری اندیشه جهان و
شور های خویش كدر روند سیاسی   كیعنی مردم به امور سیاسی واقف شده و خواستند عماًل هری

 –دولت منحصر در طبقه خاص  –ومت كه قبل از آن سیاست و امور حكدخیل باشند ، در حالی
ه به كعم ازین)  راسی و ناسیونالیزم در غرب ؛ انتخاباتكن بود ، اما بعداز انتشار دمیو اشراف و شاها

ی از مفاهیم و شاخصه كنیز به عنوان ی( « پارملان»منظور تعنی رئیس دولت ی اعضای جملس تشریع 
ام و رئیس دولت از موضوعات و مباحث عمده كبه منظور تعنی ح میت مطلق مردمكهای اصلی حا 

ه در رأس آن یونان و روم كومت داری مبدل گردید ،  كاز عناصر مهم در عرصه سیاست و حی كو ی
ز مباحث و جدال های سیاسی و فلسفی مربوط به كقدمی قرار داشت ، زیرا یونان و بعدًا روم مر 

ه رفته كملت در آن عصر بودند ، تا آن –ومت و اصول دولت دارای و فلسفه وجودی دولت كح
درین این دو شهر ث به نضج و پختگی خویش رسیده و فالسفه و دانشمندان زیادی را رفته این مباح

 .انیدر پرو خویش  عرصه در دامان
ار مردم را نیز متحول  كز ها و نوشته های خویش افسپس آنان با ابراز نظر ها و بیان ت  

لس در كه پریكطوری ت در امور سیاسی شدند ،كه مردم ناچار مهه در صدد مشار كگردانیدند تا جائی
ت ندارند اینگونه كه در روند سیاسی مشار كسانی را  كی از مرثیه های مشهور خود آن تعداد  كی

ه در امور سیاسی دخالت ندارد شایسته صفت شهروند بی آزار نیست كشهروندی  »:ندكوصف می
 .«ه باید او را شهروند بی خاصیت نامیدكبل



 
  
 

 
 
 

 ..الرد علی األنتخابات 3

در روند سیاسی گردیدند تا  كت دیگر تبیه برای اشرتامردم از جهتی تشویق و از جهبدین گونه 
 .ردكشهروان معنی پیدا  ( ثریت كا ) میت هنائی مجهور كی به اقتدار و حا كومت متكه مفهوم حكآن

ل كلیسا نتوانستند به شك اناما در خنست نظربه قدرمتندی پادشاهان و فئودال ها و ارباب
طریق آرائی عمومی انتخاب  د را ازمورد نظر خو م كومت را بدست بیآورند و یا حا كمستقیم ح

، داخل گردانندمنایندگان خویش را در جمالس قانون گذاری و یا تشریع د ندر ابتداء توانسته ك، بلمنایند
اً بر طبق میل و اراده خود بسازند و بعد را امیكار توانسته باشند قواننی و احكتا با استفاده ازین راه
این ( ثریت مناینده گان مردم كا ) ، یعنی برای اولنی بار در تاریخ مجهور گردانند  آنرا باالی مردم نافذ

ام و فرامنی پادشاه و  كبسازند و یا تطبیق اح ق میل خویش قانونردند تا بر طبكصالحیت را پیدا  
ار بر باالی خویش اسم كه با این  ك ثریت مناینده گان جملس سازندكلیسا را مشروط بتصویب ا ك

 .الحیت های اختصاصی هبره مند گردیدندیا قانون گذاران را گذاشتند و از امتیازات و صشارعنی 
فرانسه ، انگلستان و ایاالت متحده  بزرگ در میالدی مهگام با انقالبات اما در قرن هژده هم

انتخابات ) راسی كننی انتخابات بر مبنای دمیو راسی در غرب ج  كا و انتشار عقیده لیربال دمیو كامری
نظریات فالسفه  ینارد ، و در قالب های خمتلف بر مبكل امروزی آن ظهور  كبش (رؤسای مجهور 

با عقیده لیربالیزم و احرتام به اراده هر فرد و  كه جان الك، طوریغرب مورد حبث و مناقشه قرار گرفت
نواع قواء و تقسیم ا كیكیو با نظریه تفكام ؛ و منتسكدر روند سیاسی و انتخاب ح كحق اشرتا

ه باید ك: ومت شاهیكه باید توسط مهه مردم انتخاب شوند ، و حك: ومت مجهوریكومت به حكح
ومت بوده و كه بدترین حك: ومت استبدادیكاز جمرای پارملان و قواننی پارملان اداره شود ، و ح

و میان ملت  ؛رسو با نظریه قرار داد اجتماعی كتوسط آرائی مردم انتخاب نشده است؛ و ژان ژا
م كه مهانا سلطان یا حا كفرد   كه بر اساس آن مردم قدرت خویش را برای یك -یا شهردار مكحا 

است انتقال میدهد و او مطلقًا صالحت استعمال آنرا دارد؛ و جان استورات میل با نظریهء متثیل 
گان   ه منایندهكنند و بدون اینكم را انتخاب  كیعنی مردم باید خود حا  –میت توسط مردم كمطلق حا 

ه منیشود توسط ك، چون به نظر وی اراده امری است  ندكام متثیل  كایشان اراده آنان را در انتخاب ح



ت داشته ك، و باید مهه مردم در ساخنت و تصویب قواننی نافذه شر شخصی دیگر متثیل گردد
اواخر مهنی ه در كو تقویت منودند ،   داده راسی را گسرتشكعقاید و آیدیولوژی لیربال دمیو .....باشند

رؤسای ) ام كا برای اولنی بار انتخابات حكانگلستان و امریقرن یعنی بعداز انقالب فرانسه و 
 (ت زنان كبدون مشار )  از طریق آرای عمومی سالبرای مدت های هفت سال و پنچ  (مجهوری 

 .عماًل اجنام گردید  اكل مستقیم در فرانسه و امریكبش
ه در اوائل قرن كد تا آنیعمال میگردشور های خمتلف ا  كند میان  در قرن نزده هم مهچنان این رو 

آهسته آهسته گرایش  غرب ومت های شاهی مردمكبیست بعداز اولنی جنگ جهانی و بر اندازی ح
، شور های التویا، روسیهكه در رأس آنان  كمنودند   پیدا راسیكبطرف نظام های مجهوری بر پایه دمیو 

 .قرار داشت جهان شور هایك، آیرلند و غریه  ان، ایستوانیآمل
داخل  2در آن زمان به نفع متحدین 1عثمانی ته بگومی خالفكر است  كاما اینجا الزم به تذ 

ری سای بر طبق و 3ه با پریوزی متفقنیكجنگ جهانی اول گردید   و در كس بیكموافقتنامه س 
ه جنوب عراق برای بریتانیا  كطوریردند ، كرا میان خویش تقسیم   م خالفت عثمان5151-ه5443

و ساحل سوریا مشالی و لبنان برای فرانسه ، مشال عراق و شرق اردن برای بریتانیا و اجلزایر و سوریا 
-ه 5421زی برای فرانسه و باسفورس و دردنیل برای روسیه باقی ماند و در مهنی زمان در سال كمر 

و از طرف دیگر محیت و  ای یهودیان وعده داده شد،م بر مبنای قرارداد بلفور فلسطنی نیز بر  5151
یه كومات مستقل عربی را وعده دادند و در تر كناسیونالیزم عرب را بطغیان در آوردند و برای آنان ح

مال كوالر و گمراه مصطفی  كتوانست شخصیت سی( امسرتانگ ) نیز جنرال استخبارات انگلیس 
مانی ها بود برای ازهم پاشیدن خالفت عثمانی مناسب ر عثكه در آنوقت حبیث قائد لشكرا   كاتاتر 

این  ه بعدًا مهانطور نیز شد، وكد  نو وی را برای نابودی و ختریب نظام اسالمی برگزی تشخص بدهد
ز خالفت كرمساً مر  (م5123)در سال  یه فعلی را پذیرفت وكوالر حدود مرزی تر كشخص گمراه و سی

 .ردكوالر اعالن  كیه سیكمجهوری تر  عنوان عثمانی را به
                                                   

 مشال زمنی از جنوب تاهرچند از منهج خلفای راشدین خیلی بدور بود ، اما توانسته بود كشور های اسالمی را از شرق تا غرب و .  1
و بی به كشور های متعدد سیكوالر كه حتت یك لواء مجع مناید و اگر حفظ و ابقاء میشد اصالح  آن امكان داشت، و هبرت از آن بود  

 .«قدر اهلل و ما شاء فعل» ند، اماتقسیم گرددین 
 .جمارستان ، بلغارستان ، تركیه عثمانی –آملان ، امپراطوری اتریش .  2
 .امریكا ، انگلستان ، فرانسه ، ایتالیا ، جاپان.  3
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رد و بعداز جنگ كهن ادامه پیدا  كه این وضعیت تا پایان جنگ دوم جهانی یا عصر استعمار  ك
های جغرافیائی  هدودحمدر  ه متام جهانكبل ملت اسالم ،ه با اهندام خالف عثمانیكدوم جهانی بل

راسی و كعدًا دمیو مونیزمی و بكغرب و گرایش به جاهلیت نوین بنام  به سوی جاهلیت  تكحر خمتلفی 
 .ردندكمجهوری و انتخابات ریاست مجهوری و پارملانی پیدا  

لی كب ،شوری اسالمی هر چند غائب نیز بوددولت داری ، قضاء ، و ومت و كو از اصول ح
 .دور شدند

ه بعداز جنگ دوم جهانی در سال كشور های بود  كافغانستان نیز در مهنی قافله از مجله  
 .ردكم نظام مجهوریت را برای اولنی بار جتربه   5114 –ه ش 5412

مونیستی بر مبنای كودتا های نظامی از طرفداران رژمی  كه با انقالبات و  كهرچند دیری نگذشت  
، اما این مجهور انتخاب میشد مواجه گردیدند زی حزب رئیسكمیته مر كه از طریق  كحزبی   كت

گوشه های خمتلف جهان ت سرد و گرم مسلمانان در  ه با مقاومكرد  كآئدیولوژی نیز دیری دوام ن
ست كه در هنایت با پریوزی جماهدین و شكه سخت ترین آن در افغانستان بود  ك،  مواجه گردید

 .گردید  مونیزم در عرصه بنی املللی منجركآئدیولوژی  
ه در فطرت بعضی ازیشان كجماهدین نیز نظر به بی جتربه گی و بعضًا حرص و قدرت طلبی  

ام كه مهانا اقامه دولت اسالمی بر مبنای احك) موجود بود نتوانستند مثره جهاد و آرمان شهداء را 
 .را برباد دادند و متأسفانه مهه ئی آن آزماهنانند ، كحفظ  ( شریعت بود 

ر شتاكل و  ، و فتنه قتپاخاستند به  دوباره به اسالم و جهاد 4دیگر جماهدین صادق اما تعداد
می كه با وجود  كرا گذاشتند ،  د و بنیان امارت اسالمی افغانستان بناحق مسلمانان را از میان برداشتن

ومت كح كم علمی و یا فراموشی توانستند یكاشتباهات ناشی از بی جتربی گی و  استی ها و كو   ها
و  م مبا انزل اهللكحو ( اهل حل و عقد ) تعنی امری توسط شوری علماء اصل را بر مبنای  یاسالم

                                                   
، مال امری امارت اسالمی افغانستان( حفظه اهلل ونصره ) چون استاد مولوی خالص رمحه اهلل ، و امری املؤمننی مال حممد عمر جماهد .  4

 .و سایر مهسنگران شان....مین الظوهری اسد االسالم شیخ اسامه ابن الدن رمحهم اهلل ، حكیم االمة شیخ ا....ربانی ، مال داد اهلل 



ل كخبوبی و بش( ه5431-ه5411م ، 2115-م5111)یل و تا پنچ سال كتش اصول توحید
 .شرعی آن ادامه دهند

ا بر اساس اصل قرآنی دمشنی كغرب به رهربی ایاالت متحده امری ؛اما بار دیگر طاغوت عصر
م بر مبنای تصمیم 2115ار ساخته و در سال كآش بار دیگر كی دین شان خویش را با مسلمان و

 52ون و نصرت اهلل بعداز ه بع  كبر باالی دولت اسالمی وحشیانه جتاوز منودند   5از قبل اختاذ شده
تا مریاث  جا خواسنتك، اما با رفنت خویش یفراری و متواری گشته اند ست خورده وكش سال جنگ

را درین سرزمنی ( ی كفری و شر ك) راسی و مجهوری كجاهلیت خویش را درینجا برجا گذارند و دمیو 
ه در كطوریانمه و مسلمانان این سرزمنی را از دین ایشان باز دارند ،مهچنان هنادینه گردانندشهداء 

اسالمی جنگ و قتال شور های كو از مهنی جهت نیز در مهه  نند كعراق اسالمی چننی خواستند  
 .{يَ َزاُلوَن يُ َقاتُِلوَنُكْم َحتَّى يَ ُردُّوُكْم َعْن ِديِنُكْم ِإِن اْسَتطَاُعوا َوَل }:اهلل متعال میفرمایده كنند، طوریكمی

ه اگر بتوانند مشا را از دین تا كپیوسته با مشا خواهند جنگید تا آن( نی كفار و مشر ك) و  :ترمجه
 .باز گردانند

از طرف روزنامه واشنگنت پوست  2154سال اگوست ه در كنه در نظر خواهی  خوشبختا و
(The Washington Post)   فیصد  11ه مردم افغانستان كصورت گرفته بود نشان میدهد

یگر برای مهه جهانیان نشان بار دكی هكی هستند،  خواستار نظام اسالمی و تطبیق شریعت اسالم
 .طبیق خنواهد داشتجمال ت ل افغانستان دارنده در قباكه هر آرزوی باطل ، و جاهلی  كدادند  

 
 
 
 
 
 

                                                   
بر اساس اسناد مؤثق تصمیم محله و اشغال افغانستان از هنگام ظهور دولت اسالمی در افغانستان بلكه از زمان پریوی جماهدین در .  5

 .به تعویق انداخته شده بود 55/1برابر آئدیولوژی كمونیزم گرفته شده بود اما تا بعداز محالت 
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 فصل اول

 راسیكرد بر انتخابات جمهوری بر مبنای نظام ديمو 
 

 .انتخابات دلئل رد و غیر شرعی بودن :مبحث اول
راسی و نظام مجهوری  كدمیو  انتخابات در اسالم گذشته از رد بر اندیشه در مورد غری شرعی بودن

، باید به موارد ذیل اشاره توسط علماء حتریر شده است  6زیادی در رد و تبیان مفاسد آنتب كه  ك
 :منامی

 
سی را با هر وصفی  كیعنی مردم هر  : است ملت( به داوری خواندن ) م كت تحا انتخابا -اولا 

رضایت  كه داشته باشد حق دارند به امارت و ریاست انتخاب منایند، بناً در انتخابات معیار و مالك
در برابر اسرتضاع  –ه اسرتضاع ملت ك، در حالیشرعی  ست مردم است نه رضایت اهلل و معیارو خوا

ول به كاست ، زیرا پذیرش آنچه از جانب اهلل میباشد مشروط و مؤ  كاهلل قرار میگرید و این خود شر 
لیمی و اسالم مفهوم تسه كسی دیگر بلكنه اراده ملت و نه خواست   –هیچ چیزی بوده منی تواند 

 .م قبولی آن استرأی در مورد قبولی و یا عد ابراز ام و اصول دین بدونكآوردن شخص پذیرش اح
میت خاص به اهلل تعلق داشته و ملت و مردم باید در برابر خواست و اراده اهلل كحا  هكآن بدلیل

راسی كدر انتخابات دمیو ه كدر امر اهلل قرار داده شوند، در حالی كه شریكتسلیم و مطیع باشد نه این

                                                   
برای  -اسی به عنوان یك دین مستقل پذیرش آن كفر بوده و پذیرفنت آن به معنی پذیرفنت دینی به غری از دین اسالم میباشددمیوكر .  6

از شیخ ابو بصری الطرطوسی ، و / از شیخ ابو حممد املقدسی ، و الدمیوقراطیة و تعددیة احلزبیة / توضیحات بیشرت الدمیوقراطیة دین
 .وغریه...از شیخ حممد شاكر الشریف/ از شیخ عبداجملید الرمیي؛ وحیقیة الدمیوقراطیة/ راطیة د الدمیوقمخسون مفسدة جلیة من مفاس



ه كننده هنائی ملت قرار داده میشود ، عم ازینكمیت مطلقًا به افراد ملت تعلق دارد و فیصله  كحا 
ه از طریق منایندگان خویش به خواست خود تشریع و قانون كو یا این نندكرئیس دولت را را انتخاب  

 .سی شناخته نشده است و جواز نداردكو در اسالم چننی اراده مطلق برای افراد و هیچ   نند؛كسازی  
ا}: ه اهلل متعال میفرمایدكطوری  21/هفكال-{َوَل ُيْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحدا

 .منیسازد كسی را شریكدر فرماندهی و قضاوت خود  ( اهلل ) و : ترمجه
و در نظام های مجهوری معیار برای انتخاب شدن شخصی به ریاست ه یاد آور شدمی كو قسیم

هر فرد آن ملت میباشد ، اما در اسالم برای فرد  و اراده ملت مهانا خواست تاراده ملت اسامارت، 
ه در برابر اراده كاعتبار دارد   ه آزادی ایشان تا جائیكآزادی مطلق شناخته نشده است بلو ملت 

رعی از م شكو انتخاب امری و حا  –و از حدود خویش فرا نرفته باشد  قرار نگرید( اهلل متعال )  شارع
د امری و یا خلیفه شرعی را خارج بوده و حق ندارن(  ثریتكیا ا  هورمج) حدود صالحیت های ملت 

ه این امر خاص به اهلل تعلق داشته و معیار ها و شرایط الزمه كق امیال خویش انتخاب منایند، بلبه طب
تاب اهلل و سنت رسول اهلل كرای حتقق این امر مهم به  برای امری را اهلل متعال تعنی منوده است وباید ب

 .ن مراجعه گرددیدی راشصلی اهلل علیه وسلم و هدایت خلفا
َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسوُلُه َأْمراا َأْن َيُكوَن }: ه اهلل متعال میفرمایدكطوری

 .41/األحزاب-{ْم َوَمْن يَ ْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه فَ َقْد َضلَّ َضََللا ُمِبینااَلُهُم اْلِخیَ َرُة ِمْن َأْمرِهِ 

و آن امر را ) رده باشد كه اهلل و رسول اش داوری  كاری  كهیچ مرد و زن مؤمنی ، در  : ترمجه
و ( باشد و اراده ایشان باید تابع اراده اهلل و رسول او ) اختیار از خود ندارند، ( مقرر منوده باشد 

 .ار میگرددكو ضاللت آش یند ، گرفتار گمراهكس هم از دستور اهلل و رسول اش سرپیچی  كهر 
نَ ُهْم ثُمَّ َل َيِجُدوا ِفي َأنْ ُفِسِهْم }: و میفرماید ُموَك ِفیَما َشَجَر بَ ی ْ َفََل َورَبَِّك َل يُ ْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحكِّ

ا َقَضْیَت َوُيَسلُِّموا تَ  ا ِممَّ اَحَرجا  .11/النساء-{ْسِلیما

ه آنان مؤمن بشمار منی آیند تا تو را در اختالفات و در  كو به رب تو سوگند  ! اما نه  :ترمجه
خویش نسبت به این  گریی های خود به داوری و قضاوت نطلبند و سپس تنگی ای در دل های

 .باشند( م و فیصله تو كح) اماًل تسلیم كقضاوت نداشته و  
 .51/الشوری-{َوَما اْختَ َلْفُتْم ِفیِه ِمْن َشْيٍء َفُحْكُمُه ِإَلى اللَّهِ }: و میفرماید
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عنی بر ی) م آن به اهلل واگذار میگردد كو در هرچیز و امری اختالف داشتند پس ح: ترمجه
 (. فیصله میگردد مبنای قرآن و سنت

ه كزمانی ه تاكیاد منوده است  د كمؤ درین آیت اهلل متعال به نفس مقدس خویش سوگند 
) مسلمانان در مهه امور متنازع فیه دین خویش اعم از اصول و فروع رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم را 

به قضاوت نطلبند ، و در عوض برای قضاوت و فیصله ( او را  زمان حیاتش و بعد از آن سنتدر 
ه آنان اجنام داد به كه  بروند ، و هر فیصل( ریفرندم ) به سوی جرگه ها و پارملان ها و اراده ملت 

 اركآش فركعنوان اصل آنرا بپذیرند هر چند در خمالفت با قرآن و سنت قرار داشته باشد ، یقیننًا در  
 .واقع شده اند ، و هرگز مؤمن بوده منی توانند 

 این حق در اسالم به معنی عبادت میباشد ، و( طلب قضاوت ) م كو از جهت دیگر حتا 
، زیرا عبادت خاص او است ،  م طلبیده شودكه در مجیع شؤن به حتا كاست  اهلل متعال  برای خاص
 .س آن عبادت خملوق استكبزرگ و مهم ، و برع باشد و یا كوچك و مسائل در امور هرچند

َوَما  أََلْم تَ َر ِإَلى الَِّذيَن يَ ْزُعُموَن أَن َُّهْم آَمُنوا ِبَما أُْنِزَل ِإَلْیكَ }: ه اهلل متعال میفرمایدكمهانطوری
یْ  طَاُن َأْن أُْنِزَل ِمْن قَ ْبِلَك يُرِيُدوَن َأْن يَ َتَحاَكُموا ِإَلى الطَّاُغوِت َوَقْد ُأِمُروا َأْن َيْكُفُروا ِبِه َويُرِيُد الشَّ

ا  .11/النساء-{ُيِضلَُّهْم َضََللا بَِعیدا

گویند كه آنان بدانچه بر تو نازل شده و بدانچه  كين از كساين كه مي آیا تعّجب مني  :ترمجه
( ويل با وجود تصدیق كتاهباي آمساين ، به هنگام اختالف ) پیش از تو نازل شده امیان دارند 

و حال ! ( . بپذیرند ؟  اهللو حكم او را به جاي حكم ) ند خواهند داوري را به پیش طاغوت برب  مي
و . امیان نداشته باشند  به طاغوت( امیان داشته و  اهللبه ) ن فرمان داده شده است كه ن كه بدیشاآ

  .كند ( ر و و از راه حق و حقیقت بد) خواهد كه ایشان را بسي گمراه  مي شیطان
يُن اْلَقیُِّم َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس َل ِإِن اْلُحْكُم ِإلَّ ِللَِّه َأَمَر َألَّ تَ ْعُبُدوا ِإلَّ ِإيَّاُه َذِلَك }: میفرمایدو  الدِّ
 .31/یوسف-{يَ ْعَلُمونَ 



این ، او است كه بر كائنات )   .است و بس  اهللاز آن  (و قضاوت )  فرمانروائي: ترمجه
تور داده است كه جز او را دس اهلل( . مناید  و عبادات را وضع ميكند و از مجله عقائد  حكومت مي

( كه ادّله و براهنی عقلي و نقلي بر صدق آن رهربند ) این است دین راست و ثابيت .  نیدكعبادت ن
   ( .كه حق این است و جز این پوچ و ناروا است ) دانند  ويل بیشرت مردم مني

 
ومت كمیت و حكحا  :میگوید ( 5111/3)ضالل القرآن ید قطب رمحه اهلل در تفسریش يف س

م الوهیت اش به او منحصر است ، زیرا كمیت به حكنیست ، و حا  جز برای اهلل تعالی برای احدی
ند خود كه درین حق دعوی و نزاع  كسیكومت از خصائص الوهیت میباشد ، پس هر كمیت و حكحا 

ه ادعای این حق را فردی اجنام كرا اولی و مقدم بر خصائص الوهیت دانسته است ، و برابر است  
منطقه ای و  ل اجتماعكبه ش یا مجیع مردمانروهی و یا ملتی و بدهد یا طبقه ای ، و یا حزبی و یا گ

 .فر صریح میباشدكفر بوده و  كوهیت  ، و دعوی و نزاع در اخص خصائص ال 7جهانییا 
 

فر و كثریت بر  كهرچند این ا : ثريت گذاشته شده استكانتخابات بر مبنای اصل ا  -ثانیاا 
ه كپس برین اساس حق ، راست و درست چیزی است  ند ، كم بغری ما انزل اهلل فیصله  كضاللت و ح

 كافر و الئیكثریت آنرا پذیرفته باشد ، و ملزماً باید از طرف هرشخص رعایت گردد، و اگر شخص  كا 
ثریت آنرا انتخاب منوده است باید از وی اطاعت گردد ، و اگر كنیز به ریاست انتخاب گردد چون ا 

 .ثریت برگزیده شده استكز ندارد زیرا بر مبنای ا گردد خروج علیه وی جوا  كفر و شر ك بكمرت
ه موافق كاصل باطل از مبدأ و اساس خویش میباشد زیرا در اسالم اعتبار چیزی دارد   كو این ی

س باطل مهیشه كد ، و برعنرده باشكثریت برآن امجاع  كا  هكچه  باشد نه آن (قرآن و سنت)حق با 
 .آنرا حق بدانند مردم قاطبهباطل میباشد هرچند مهه اهل زمنی و یا 

َوَما }: ه اهلل متعال میفرمایدكمهانطوری –فر كثریت اصلی است مذموم و بر ضاللت و  كو ا 
 .511/یوسف-{يُ ْؤِمُن َأْكثَ ُرُهْم بِاللَِّه ِإلَّ َوُهْم ُمْشرُِكونَ 

                                                   
طوریكه سازمان ملل متحد بلكه تنها شورای امنیت سازمان ملل كه منحصر به پنج قدرت مشرك جهانی است چننی اجنام میدهد، .  7

 .نان حد و مرز و قانون قابل تطبیق تعنی میكنندو باالی سرنوشت كشور ها تصمیم میگریند، و برای آ
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  .باشند  هستند ، مشرك مي اهللو اكثر آنان كه مّدعي امیان به   :ترمجه
َوِإن ُتِطْع َأْكثَ َر َمن ِفي اأَلْرِض ُيِضلُّوَك َعن َسِبیِل الّلِه ِإن يَ تَِّبُعوَن ِإلَّ الظَّنَّ َوِإْن }: میفرمایدو 

 .551/األنعام-{ ُهْم ِإلَّ َيْخُرُصوَن 

چرا كه آنان جز از ظّن و  . سازند  دور مي اهلل مردم پریوي كين ، تو را از راه اگر از بیشرت  :ترمجه
  .گویند  كنند و آنان جز به دروغ و گزاف سخن مني مان پریوي منيگ

ت ثریكثریت ضاللت و گمراهی بوده زیرا ا كه اطاعت و پریوی از ا كمدلول این آیات آنست  
 .دنهستند و یا منافقنی میباش افرك اركآش یا مردم به اهلل امیان منی آورند،

 
ما ُصدق نبي من األنبیاء ما » :میفرمایده كو از نبی صلی اهلل علیه وسلم روایت است  

 .مسلم-.«، إن من األنبیاء من لم يصدقه من أمته إل رجل واحدصدقت
ه من تصدیق كبه اندازه  ( امت بیشرت ندارند ) هیچ نبی از انبیاء آنقدر تصدیق نشده اند : ترمجه

رده كنبوت وی را تصدیق ن دیگر سیكهیچ   فرد كه جبز یكسانی هستند  كاء  شده ام ، و از میان انبی
 .است

ه تنها با كدر حالی ؟جا استكثریت دائمًا بر حق استوار باشد موقف این انبیاء در  كپس اگر ا 
بر حق باشد ، پس قوم لوط در برابر لوط  ثریتكراسی وا كشخص میباشد ، و مهینطور اگر دمیو  كاو ی

ثریت بود ، و منرود در كا  علیه السالم علیه السالم در حق قرار داشتند ، و فرعون در برابر موسی
ند ، اما تثریت قرار داشك، و قریش در برابر حممد صلی اهلل علیه وسلم در ا  علیه السالم مقابل ابراهیم

 .رعاً اعتبار داده نشده استثریت شّ كازین ا  كبه هیچ ی
مجاعت  اهلل باه مجاعت بر حق است و نصرت كایناما هرگاه به حدیث مجاعت استدالل گردد 

ه از ابن كیباشد ، مهانطور  هر چند در اقلیت مجاعت یعنی بودن با حق میباشد، در جواب باید بگومی
یف لنا بالجماعة؟ كو  : فقال عمرو بن میمون لبن مسعود»: ه میگویدكمسعود روایت شده است  



ة ما وافق يا عمرو بن میمون ، إن جمهور الجماعة هي التي تفارق الچماعة ، انما الجماع: قال
 .«8كنت وحدكطاعة اهلل و إن  

تا با آن )و چگونه مجاعت بر ما الزم است : عمر بن میمون از ابن مسعود پرسید: ترمجه
ه از مجاعت دور و كسانی هستند  كثریت و مجهور مردمان  كا : ای عمرو بن میمون : ؟ گفت( باشیم

باشد ، ( رسول او صلی اهلل علیه وسلم و ) ه موافق با اطاعت اهلل كجدا میباشند ، و مجاعت آنست  
 .هرچند تنها هم باشی

 .نت وحدةكون مع الحق ولو  كالجماعة هو ان ت :و ابن جریر طربی در تفسریش میگوید 
 .ه با حق باشی هرچند تنها نیز بوده باشیكمجاعت آنست  : یعنی

انت علیه الجماعة قبل أن تفسد كبما   كاذا فسدت الجماعة فعلی: و نعیم بن محاد میگوید
 .9ره البیهقي وغریهكذ  -أنت الجماعة حینئذ ك، فإن كنت وحدك، و إن  

ه برآنچه مجاعت قبل از فسادش بود كه مجاعت فاسد شد پس بر تو است  كهنگامی: ترمجه
 .باشی ، هر چند تنها نیز بوده باشی ، زیرا در آن حالت تو خود مجاعت هستی

تب حدیث نیز است كه روایت ابن ماجه و غریه  ك،  10(سیاهی بزرگ )  اما حدیث سواد اعظم
أتبعوا السواد األعظم فإنه من شذ »:ه میفرمایدكاز نبی صلی اهلل علیه وسلم نقل شده است   یعنی ،

 .«12في النار 11شذ
از اهل آتش جهنم  و غری نید زیرا آن جدا شده گانكپریوی  ( ثریت كا ) از سیاهی بزرگ : ترمجه

 .هستند
(  است حازم بن عطاءه ك)طریق أبوخلف األعمی  كو تنها از ی حدیث جداً ضعیف استاین 

جدًا ضعیف گفته وی ضعیف میباشد و شیخ آلباين وی را  روایت شده است و به اتفاق حمدثنی

                                                   
 .511: حدیث . 522ص  5جزء: شرح اصول اعتقاد اهل سنة و اجلماعة .  8
 .15ص  -إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان ، باب العاشر.  9

 .مراد از آن اكثریت است ، یعنی آنچه اكثریت برآن قرار دارند.  10
 .جممل اللغة البن فارس/ يف القوم و لیسوا من قبائلهم و ال منازهلمالذین یكونون : شذاذ الناس.  11
 .4111:ضعیف سنن ابن ماجه ، من طریق انس بن مالك.  12



 
  
 

 
 
 

 ..الرد علی األنتخابات 53

ویا ر شده است نیز ضعیف كسواد اعظم ذ  پریوی و اتباع ه در آن ازكو سائر احادیث   ،است
 .13میباشند( جعلی)موضوع 

ما كو سیعود   14اإلسَلم بداء غريباا »: ه میفرمایدكو از نبی صلی اهلل علیه وسلم روایت است  
،  15الذين يصلحون عند فساد الناس: بداء فطوبی للغرباء ، قالوا يا رسول اهلل و ما الغرباء ؟ قال 

ثر ممن كثیر من يعصیهم أكطوبی للغرباء أناس صالحون في أناس سوء  : و فی الرواية 
 . «16يطیعهم

غربت بر میگردد ، پس خوشا  ای اسالم غریب آغاز شده است و دوباره به مهانگونه: ترمجه
ه مهه كه هنگامیكسانی اند  ك: سانی هستند؟ گفتك، گفتند یا رسول اهلل این غرباء چه  حبال غرباء

و در روایت دیگر  ،( نندكقرآن و سنت عمل می و به )اجنام میدهند  كمردم به فساد گرفتار شدند نی
شی و كه ازیشان سر كسانیكمی در برابر مردمان بد زیاد هستند ، و  كمردمان صاحل   –آمده است 

 .ه ازیشان اطاعت مینمایندكنند بیشرت از آنانی هستند  كعصیان می
ار است ، قرآن و سنت غایب گردیده و كه عصر حاضر چه زمانی میباشد برای مهه آشكو این

ه مردم سنت كو احداث گرفته است ، و بقول ابن عباس رضی اهلل عنه زمانی است  جایش را بدعت 
نند ، و از جانب كنند و بدعت را سنت گفته و از آن پریوی میكرا بدعت مینامند و با آن دمشنی می

ومات طاغوتی مهه دین و شریعت و اطاعت از كدیگر فساد مهه شهر های مسلمانان را فرا گرفته و ح
                                                   

السنة ابن أيب عاصم از قطن بن عبداهلل و حممد بن مهران است   13، مسند أمحد ، و روایت 51415،  53311مانند؛ روایت .  13
أثنتین و سبعین فرقة و تزيد هذه األمة فرقة واحدة كلها في »:أسرائیل علی إحی و سبعنی فرقة أول قالافرتقت بنو »: روایت میكند

د بن از طریق حمم  541/2/4كه قطن بن عبداهلل ضعیف و در و این حدیث در روایت ابن أيب حامت . «النار إل السواد العظم
 .است مهران بوده و وی جمهول

فامیل و خانواده خویش را ترك گفته باشد و یا غایب یا ناپذید شده باشد ، و مهچننی غریب بی كسی   كسی كه اهل و: غریب .  14
، مهنی طور غربا مهاجرین فی سبیل اهلل را میگویند، ( دور از وطن و سرزمنی خویش قرار داشته باشد ) گفته میشود كه در جال وطنی 

و مهینطور در اخر آن میباشد ، و نیز به مفهوم نا آشنا بودن احكام اسالم داللت  و مراد از این حدیث قلت مسلمان و در آغاز اسالم
 .النهایة البن اثری -.دارد

 .511:، شرح اصول اعتقاد اهل السنة و اجلماعة5214: السلسلة الصحیحة.  15
 .4125: صحیح اجلامع.  16



ه به حق و سنت ك، مردمان  نی پرداخته اندكگفته و به اطاعت و تقلید از مشر   كول او را تر اهلل و رس
خمتلف و بنام  رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم و منهج صحابه رضی اهلل عنهم قرار دارند به گونه های

توهنی شده و دین و عقیده شان مورد تعرض و طعن قرار میگرید و از حق بودن آنان  های گونانگون
 .17نیز بعنوان برنده ترین اسلحه خویش قرار داده اند نند ، و رسانه ها راكمی اركرحیاً انص

ما : تراءی الناس الهَلل ذات لیلة قالوا »: ه میگویدكاز ابی هریره روایت است  ه كطوری
م في مثل كنتم من دينكیف أنتم إذا  ك: فقال رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم ! ه أحسنه ، ما ابین

 .«18م إل البصیركالقمر لیلة البدر ل يبصر من
چه زیبا و روشن است ، رسول اهلل صلی اهلل علیه : مردم شبی مهتاب را دیدند و گفتند: ترمجه

شب ) استوار به مانند مهتاب بدر ه مشا بر دین خویش كچگونه خواهد بود آنزمانی: وسلم گفت
از اهل ( ی كتعداد اند ) جبز  منی بیند از مشا این راسی كباشید ، و هیچ   قرار داشته (چهارده 
 .بصریت

ه مشا بر حق و منهج صحیح و ثابت قرار میداشته باشید ، بازهم مردم منی كباوجود آن: یعنی
 .نندكار و عناد میكاز آن ان دانسته هكو بپذیرند بل خواهند بر حق بودن مشا را ببیند

بالمجاهدين ، و  كاذا رأيت الناس قد اختلفوا ، فعلی :گفت  كو سفیان بن عینه برای ابن مبار 
 .{لنهدينهم} :أهل الثغور ، فإن اهلل تعالی يقول

منهج و )  اختالف دارند ، پس بر توست(  ین امور د) ه دیدی مردمان با هم در كزمانی: ترمجه
ه كزیرا اهلل متعال وعده داده است   ؛ فار قرار دارندكه در خطوط مقدم جهاد با  كجماهدین   (هدایت 

 .ندكآنان را هدایت می
ه جماهدین بر حق هستند و آنان كو مهینطور حدیث صحیح دیگر نیز مصداق این قول میباشد  

ل تزال »: میفرمایدنبی صلی اهلل علیه وسلم ه كطوری: ی هستندكو مردمان اند  كوچك و جمتمع طائفه

                                                   
ضعیف أبی داود  .«اللسان فیها أشد من وقع السیف... ة إنها ستكون فتن»:از نبی صلی اهلل علیه وسلم نقل است كه میگوید.  17

هرچند  -فتنه های بعداز من برپا خواهد شد كه زبان درآن شدید تر و قوی تر از مششری عمل كند؛ : ترمجه. -و ابن ماجه  و الرتمذي
 .این حدیث غری قابل استناد است اما امروز مطابق واقع حال عصر ما میباشد

 .511:، حدیث رقم 521ص  5جزء: ة اهل السنة و اجلماعةشرح اصول عقید.  18
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فینزل عیسی بن مريم فیقول : إلی يوم القیامة ، قال ظاهرينطائفة من امتي يقاتلون علی الحق 
 .«19رمه اهلل هذه األمةكم علی بعض أمراء تكتعال صل لنا فیقول ل إن بعض: أمیرهم

ه كمهواره گروهی از امت من بر حق بوده و در راه اهلل به جهاد و قتال میپردازند تا آن :ترمجه
بیا و برای : و عیسی بن مرمی در میان آنان فرد میآید ، امری ایشان میگوید: قیامت برپا شود ، و گفت

اهلل این امت هستید و  انمشا بر بعضی دیگر امری  ینه بعض: میگوید علیه السالم ما مناز گذار ، عیسی
 .رام منوده استكرا ا 

طائفة من أمتي قائمة بأمر اهلل ل يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتی  ل تزال»: و میفرماید
 .20«يأتي أمر اهلل و هو ظاهرون علی الناس

سی از خمالفنی شان برای كاستوار بوده و هیچ   امر اهلل مهواره گروهی از امت من برحق و: ترمجه
بر حق و امر  كه قیامت برپا شود و ایشان مهچنان استوار و متمسكد تا آنرسانیده منی توانآنان ضرر 

 .میباشند اهلل
ن بنی اسرائیل افترق علی إحدی و سبعین فرقة و إن أمتی إ»: و در جائی دیگر میفرماید 

ما أنا  -الروايةلها في النار إل واحدة و هي الجماعة و في كستفترق علی اثنین و سبعین فرقة  
 .«21علیه و اصحابي

فرقه تقسیم شدند و امت من نیز به هفتاد و دو فرقه  كمهانا بنی اسرائیل به هفتاد و ی :ترمجه
 -و آهنم مجاعت است –گروه و طائفه   كه مهه ایشان به جهنم خواهد رفت جبز یكتقسیم میشود ،  

 .آن قرار دارد و اصحامب بر ه منكو در روایت دیگر آمده است و آن منهج و راهی است  
 

                                                   
 .1111:رواه مسلم ، صحیح مشكاة .  19
 .رواه مسلم ، و امحد.  20
 .111-2132: صحیح اجلامع.  21



واین احادیث ند ، كاحادیث بعضی دیگر خویش را تصدیق می از بعضی ه دیدمیكگونه  مهان پس
است  (قرآن و سنت ) و منهج صحیح  مجاعت اه مهانك كوچكطائفه   بودن جمموعًا داللت بر حق

است هرچند شخص تنها هم باشد، و از منت  بودن با حق ؛میباًل گفته قكدارد، و مجاعت را طوری
روایت مجاعت را حق و  كه نبی صلی اهلل علیه وسلم در یكفرقه نیز واضح میشود   12لفظ حدیث 

ه من و صحابه من كبر آنچه  : راه جنات و منهج هدایت گفته است ، و در روایت دیگر گفته است 
 .بدهی است م و صحابه نیز از اموری اهلل علیه وسلقرار دارد ، و حق بودن رسول اهلل صل

 
میباشد و از جانب دیگر  و مذوم و غالبا باطل اصل و معیار ناپسند و نادرست كثریت یكبناً ا 

و اتباع غری منهج رسول صلی  یضاللت و گمراهردن و معیار قرار دادن كثریت جستجو  كحق را در ا 
حق بر اساس معیار قرآن و سنت شناخته میشود نه  هراو مهچنان ،  علیه وسلم و صحابه است اهلل

ثریتی هستند  كو فرقه نیز ا گروه   هفتاد و دوه قباًل نیز به آن اشاره داشتیم ، و به مهنی ترتیب كثریت  كا 
قرار  12/5، و در برابر شان اقلیتی ه خود را مسلمان و مؤمن میدانند اما مهه بر ضاللت هستندك

 آنچه -يعلیه و اصحاب ما أنا -ه بر حق هستندكآنان  ؟سانی هستند كدارد اما این اقلیت چه  
 .قرار دارندن برآرسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم و صحابه 

ه رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم و هیچ نبی دیگری بر اساس كواضح است   نیز این مهچنان و
در مسری تاریخ  سكبرع هكنداشتند، بلقرار ( ثریتی كا ) مجهوری راسی و انتخابات و نظام كاصل دمیو 

رازوی انتخاب ملت  ه حق در تكرده است نه اینكه بنی حق و باطل مششری فیصله  كشاهد آن بوده امی  
 .ثریت اولی و مقدم شناخته شودكو ا  گذاشته شده باشد

 
ننده و انتخاب شونده كبرای انتخاب   (مستقیم باشد يا غیر مستقیم ) در انتخابات  -ثالثا

 : هیچ معیار شرعی وجود ندارد
راسی بر گزار میشود و با در نظرداشت بررسی تطبیقی و كچون انتخابات بر اساس اصل دمیو 

ننده و انتخاب شونده وجود كشور های اسالمی هیچ معیار شرعی برای انتخاب  كدر  مقایسه ای 
از زن و مرد خود را افر و بی دین ، معاند و دمشن اهلل و رسول اعم كه هر شخص  كندارد، طوری
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شور كثریت را با خود داشته باشد رئیس  وامری شهر و  كو اگر ا  اندید این ُپست مناید ،كمیتواند  
ه اهلل متعال برای ابراهیم علیه كه این معیار غری معیار قرآن و سنت میباشد طوریكمیگردد ، در حالی

ُهنَّ َقاَل ِإنِّي َجاِعُلَك ِللنَّاِس ِإَماماا َقاَل َوِمْن َوِإِذ ابْ تَ َلى ِإبْ َراِهیَم رَبُُّه ِبَكلِ }: السالم گفت َماٍت َفأََتمَّ
 .523/البقرة-{ُذرِّيَِّتي َقاَل َل يَ َناُل َعْهِدي الظَّاِلِمینَ 

مشتمل بر اوامر و نواهي و تكالیف و ) ابراهیم را با سخناين  رب اشو آن گاه را كه   :ترمجه
آهنا را به متام و كمال و به هبرتین  وبیازمود و ا( وظائف ، و از راههاي خمتلف و با وسائل گوناگون 

اهل و  آیا از: گفت ( ابراهیم )   .من تو را پیشواي مردم خواهم كرد : گفت و   .وجه اجنام داد 
درخواست تو را پذیرفتم ، )   :گفت(  اهلل؟  ردكو رهرب خواهی  نیز كساين را پیشوا  )من  اوالده ای

  ( .گرید بلكه تنها فرزندان نیكوكار تو را در بر مي) رسد پیمان من به ستمكاران مني( ويل 
ُهْم ِفي اأْلَْرِض َكَما َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت }: و میفرماید َلَیْسَتْخِلَفن َّ

َننَّ َلُهْم ِدينَ ُهمُ   .11/النور-{اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم َوَلُیَمكِّ

دهد كه  اند ، وعده مي اند و كارهاي شایسته اجنام داده به كساين از مشا كه امیان آورده اهلل  :ترمجه
تا ) در زمنی خواهد كرد ( پیشینیان ، و وارث فرماندهي و حكومت ایشان ) آنان را قطعًا جایگزین 

و  عادل) ان یمهان گونه كه پیشین( آن را پس از ظلم ظاملان ، در پرتو عدل و داد خود آبادان گردانند 
در ادوار و اعصار ) قبل از خود ( طاغیان و یاغیان ستمگر ) را جایگزین ( مؤمن مّلتهاي گذشته 

ایشان  دینمهچننی ( . دانان خبشیده است و حكومت و قدرت را ب) كرده است ( دور و دراز تاریخ 
 .را برایشان استوار خواهد ساخت

اُموَن عَ }: و میفرماید  .41/النساء-{َلى النَِّساِء ِبَما َفضََّل اللَُّه بَ ْعَضُهْم َعَلى بَ ْعضٍ الرَِّجاُل قَ وَّ

براي نظام اجتماع ، مردان را بر زنان در )  اهللبدان خاطر كه ، مردان بر زنان سرپرستند  : ترمجه
 .بعضي را بر بعضي فضیلت داده است( برخي از صفات برتریهائي خبشیده است و 



 .22«لن يفلح قوم و لواء أمرهم امراة»:وسلم میفرمایدو نبی صلی اهلل علیه 
 .ه امری و رهرب آنان زنی باشدكرستگار منیشوند   (ملتی ) هیچ قوم  :ترمجه

در مورد نقصان دین و عقل زنان ه كو مهچنان از نبی صلی اهلل علیه وسلم روایت است  
و ما : ن ، قلنكمن إحدا ما رايت من ناقصات عقل و دين أذهب للب الرجل الحازم »: میفرماید

بلی : قلن هادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ألیس ش: يننا و عقلنا يا رسول اهلل ؟ قالنقصان د
نقصان  كفذل: بلی قال:من نقصان عقلها، الیس إذا حاضت لم تصل و لم تصم؟ قلن كفذل:قال

 .23«دينها
زودتر از مشا ، فریب بدهد ، زنان  قل را مرد عا هكقص عقل و دینی را ندیده ام  من هیچ نا: ترمجه

 كآیا شهادت زن نصف شهادت ی: یا رسول اهلل نقصان دین و عقل ما در چه است؟ گفت: گفتند
پس مهنی نقصان عقل شان است ، و  : مرد نیست ؟ گفتند بلی ، نبی صلی اهلل علیه وسلم گفت

) روزه میگرید، گفتند بلی  د و نهگزار زن حائض میشود نه مناز می هكهنگامیآیا چنان نیست : گفت
 .پس این نقصان دین ایشان است: ، نبی صلی اهلل علیه وسلم گفت( مهینطور است 
اسالم را  شوری و یا دینكنه میتواند ملت و  ه دین و عقل شخص ناقص باشد چگو كبنًا زمانی

 .ن آهنا میباشده رهربی ملت اسالم از بزرگرتین و مهمرتین امور دین و حساس تریكند در حالیكرهربی  
برای رأی دهنده گان هیچ گونه معیاری تعنی نگردیده است خاصتًا درین و از طرف دیگر 

و  و صداقت از امت ازبنی رفته و دروغ و فتنه ها گسرتش یافته است،ضایع میگردد ه امانت كزمانی
بی صلی اهلل علیه وسلم ه نكمهانطوری جاهلیت دوباره زنده شده است، و تعصب عصبیت
ه ازین دیتان كاولنی چیزی  : ترمجه. «م األمانة ، و آخره الصَلةكأول ما تفقدون من دين»:میفرماید
ثرًا به معیار های كه میبنیم در چننی انتخابات ا كپس طوری؛ مریود امانت و آخرین آن مناز از میان 

از  كدر  هكآن بدوناعتبار داده میشود  و یا منافع شخصی و حزبی قومی و مستی و زبانی و مذهبی
 .دنشایستگی و توانائی شخص برای تولی این منصب داشته باش

 

                                                   
 .البخاری.  22
 .413: البخاری.  23
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در انتخابات  یعنی: در انتخابات معادل به شهادت دادن است(  votes) رأی  -رابعاا 
ه فالن شخص یا كرأی دهنده شهادت میدهد   به مفهوم امروزی آن،  عمومی مستقیم یا غری مسقیم

و  شوركه توانائی مدیریت  ك سی استكس مستحق و مستوجب امارت و ریاست میباشد و  كعالن  
 .مجع میباشد م در اوكحا  امت را داشته و مجیع شروط امری و

فرد   كمرد و زن مسلمان با شهادت ی كجهت شهادت ی كدر شریعت اسالم از یه كدر حالی
 عدالت شخص در اسالم و امیان زیرا صدق و نیست ، و یا مسلمان فاسق مساوی كفر و مشر اك

و از جهت دیگر شهادت  اش است و اگر مسلمان نباشد صدق و عدالت از وی ساقط میگردد، 
 .ان با زن مسلمان برابر منی باشدمرد مسلم كی

 .2/الطالق -{َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكمْ }: ه اهلل متعال میفرمایدكطوری

 .عادل را گواه گرید( مرد ) و بر آنان از میان خویش دو  :ترمجه
ه مسلمان و مؤمن كسانی هم وجود دارند  كه در میان مشا  كس این آیت آنست  كمفهوم برعه ك

 یعنی از میان خویش، «مكمن»و مهینطور مراد از لفظ میباشند اما صاحبان عدالت و صدق نیستند ، 
بناً آنان را بشهادت نطلبید افر است ، كمسلمان و مؤمن بودن شخص میباشد ، و غری آن به مفهوم  

 .زیرا شهادت از آهنا ساقط میباشد
 .53/السجدة-{َأَفَمْن َكاَن ُمْؤِمناا َكَمْن َكاَن َفاِسقاا َل َيْستَ ُوونَ }: و میفرماید

این ! نه هرگز)  !ه فاسق بوده است ؟كسی است  كه مؤمن بوده است ، مهچون  كسیكآیا   :ترمجه
 .برابر نیستند( دو 

َأْم َلُكْم ِكَتاٌب ِفیِه  ،َما َلُكْم َكْیَف َتْحُكُمونَ  ،َأفَ َنْجَعُل اْلُمْسِلِمیَن َكاْلُمْجرِِمینَ }: و میفرماید
ُرونَ  ،َتْدُرُسوَن   .41/القلم-{ِإنَّ َلُكْم ِفیِه َلَما َتَخی َّ

مشا را چه شده است  !سان میشمارمی؟كی( اران كگناه) آیا مسلمانان را با جمرمنی  :ترمجه
و ) ه از روی آن میخوانید ك( از جانب اهلل است ) تابی كه مشا را  كیا این! نید؟؟كچگونه قضاوت می



 و بر) ه مشا را در آنچه میگزیند ك، و در آن چیزی است  !( نید ؟؟كم و قضاوت میكبر اساس آن ح
 .اختیار داده است( نید كآن قضاوت می نایمب

َمَثُل اْلَفرِيَقْیِن َكاأْلَْعَمى َواأْلََصمِّ َواْلَبِصیِر }: میگوید نیكبا مشر  نیو اهلل متعال در مقایسه مؤمن
ُرونَ  ِمیِع َهْل َيْسَتوِيَاِن َمَثَلا َأَفََل َتذَكَّ  .23/هود-{َوالسَّ

ر ، با بینا و شنوا است ، آیا این دو گروه مساوی كور و  كحال این دوگروه مهانند حال   :ترمجه
 .آیا هیچ پندپذیر منیگردید! هستند؟

ُقْل َل َيْسَتِوي اْلَخِبیُث َوالطَّیُِّب َوَلْو َأْعَجَبَك َكثْ َرُة اْلَخِبیِث َفات َُّقوا اللََّه يَا ُأوِلي }:و میفرماید
 .511/املائدة-{اأْلَْلَباِب َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ 

)  كثرت و زیادی ناپاكبا هم مساوی نیستند، هرچند   كو پا كناپا: بگو( برای مردم )  :ترمجه
اهلل ( غضب و عذاب ) مشا را به شگفت اندازد ، پس ای خردمندان خویشنت را از  (وحسن آن 

 .ه رستگار شویدكبرحذر دارید تا آن
 .1/الزمر-{يَ ْعَلُموَن َوالَِّذيَن َل يَ ْعَلُمونَ ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن }:و میفرماید

 .ه هیچ چیزی را منی دانند برابر هستندكسانیكه میدانند با  كسانیكآیا  : بگو :ترمجه
َوَضَرَب اللَُّه َمَثَلا رَُجَلْیِن َأَحُدُهَما َأْبَكُم َل يَ ْقِدُر َعَلى َشْيٍء َوُهَو َكلٌّ َعَلى َمْوَلُه }:و میفرماید

ْهُه َل يَْأِت ِبَخْیٍر َهْل َيْسَتِوي ُهَو َوَمْن يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َوُهَو َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقیمٍ أَي ْ   .11/النحل-{َنَما يُ َوجِّ

ی از آن دو گنگ است و بر هیچ چیزی كه یكدو مرد را  : زده است( دیگری)و اهلل مثل : ترمجه
جا او را بفرستد هیچ خریی را منی آورد و كخود است، هر  ( و موالی ) توانا نیست ، سربار صاحب 

ه به عدل فرمان میدهد، وخود بر راه مستقیم قرار كسیكو  ، آیا ( مأموریتش را خوب اجنام منی دهد ) 
 !دارد، برابر است؟
الَِّذيَن آَمُنوا َل تَ تَِّخُذوا ِبطَانَةا ِمْن ُدوِنُكْم َل يَْأُلوَنُكْم َخَبالا َودُّوا َما َعِنتُّْم  يَا أَي َُّها }:و میفرماید

نَّا َلُكُم اْْليَاِت ِإْن ُكْنُتْم  َواِهِهْم َوَما ُتْخِفي ُصُدورُُهْم َأْكبَ ُر َقْد بَ ی َّ -{تَ ْعِقُلونَ َقْد بََدِت اْلبَ ْغَضاُء ِمْن َأف ْ
 .553/آل عمران
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بر نگیزنید، آنان از هرگونه شر  24از غری خود حمرم اسرا ! ه امیان آوردیده ایدكسانیكای   :ترمجه
و پیوسته در ) نند ، آنان آرزوی رنج و زمحت مشا را در دل دارند كوتاهی منی  كو فسادی در حق مشا  

از آنچه ) بزرگرت  ار است، و آنچه در دل دارندكدمشنانگی از دهان آنان آش( انتظار نشانه های 
برای مشا ( ه بتوان از آن دوست را از دمشن باز شناخت ك) است ، ما نشانه های را ( نند كظاهر می

 .رده امی اگر اهل عقل و درایت هستندكبیان  
و یا زنادقه و یا هندو  كافر و مشر كه در بسیاری از شهر های مسلمانان اقلیت های  كدر حالی

در چننی  مهه آنان فار زندگی دارند وكرافضی و غریه  ...( پرست قرب ) والر ، صوفی كو سی
 .دنمسلمان و مؤحد میداشته باش كانتخابات سهم مساوی با ی

داللت دارد ،  مسلمان و مؤمن كبا ی (از هر حلاظ )  و این آیات صرحیًا به عدم تساوی آنان
ه اهلل متعال ك، طوری نصف شهادت مرد مسلمان میباشد مسلمان زن كی و از جانب دیگر شهادت

ْن تَ ْرَضْوَن ِمَن }:میفرماید َواْسَتْشِهُدوا َشِهیَدْيِن ِمْن رَِجاِلُكْم َفِإْن َلْم َيُكونَا رَُجَلْیِن فَ َرُجٌل َواْمَرأَتَاِن ِممَّ
َر ِإْحَداُهَما اأْلُْخرَ  َهَداِء َأْن َتِضلَّ ِإْحَداُهَما فَ ُتذَكِّ  .232/البقرة-{ىالشُّ

 ك، و اگر دو مرد نبودند پس یبطلبید( گواهی ) و دونفر از مردان خود را به شهادت  :ترمجه
ی از آهنا كه مورد رضایت و اطمینان مشا هستند گواه گرید، تا اگر یكسانیكمرد و دو زن ، از میان  

 .ندكند دیگری بدو یاد آوری  ك( فراموش ) احنراف 
ألیس شهادة المرأة مثل  »: ه نبی صلی اهلل علیه وسلم گفتكردمی  كو قباًل حدیث را روایت  

 .«...بلی: نصف شهادة الرجل؟ قلن
 .زنان گفتند بلی یا رسول اهلل! مرد نیست ؟ كزن نصف شهادت ی كآیا شهادت ی : ترمجه

 حزبی یثریتكو معیار ا  ستقیمیعنی انتخابات غری م) آن  یو اگر این انتخابات را بر مبانی پارملان
فر آن به متام وضاحت معلوم میباشد، زیرا جمالس پارملانی و ك هكآن بل بربرسی گریمی ، عدم جواز( 

                                                   
ر و كسیكه در امور شخص داخل بوده و در احوال از وی مشوره گرفته شود، : به معنی: البطانة .  24 النهایة يف غریب  -صاحب س 
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فری و طاغوتی میباشد، و انتخابات آن كی و  كدر نفس خود جمالس شر ( قانونگذاری ) تشریعی 
خصائص الوهیت بوده و خاص برای  فر میباشد ، زیرا قانون سازی و تشریع ازكو   كبطریق اولی شر 

خود را  اهلل متعال ثابت میباشد، زیرا این جمالس به خود حق قانونگذاری و حتلیل و حترمی داده و
 .میدانند متصف به صفات شارع متعال

يِن َما َلْم يَْأَذْن ِبهِ }:ه اهلل متعالی میفرمایدكطوری -{اللَّهُ  َأْم َلُهْم ُشرََكاُء َشَرُعوا َلُهْم ِمَن الدِّ
 .25/الشوری

ه اهلل بدان كه برای ایشان دینی پدید آورده اند  كان و معبودانی دارند  كشاید آنان شری :ترمجه
 .اجازه نداده است
ِإلَّ اتََّخُذوا َأْحَبارَُهْم َورُْهَبانَ ُهْم َأْربَاباا ِمْن ُدوِن اللَِّه َواْلَمِسیَح اْبَن َمْريََم َوَما ُأِمُروا }: و میفرماید

ا ُيْشرُِكونَ  ا َل ِإَلَه ِإلَّ ُهَو ُسْبَحانَُه َعمَّ ا َواِحدا  .45/التوبة-{ِلیَ ْعُبُدوا ِإَلها

) اند  پذیرفته الوهیتين و پارسایان خود را هم به ، علماء دی اهللعالوه از  نصاراو یهودیان   :ترمجه
كنند ، و خودسرانه  چرا كه علماء و پارسایان ، حالل خدا را حرام ، و حرام خدا را حالل مي

دانند و   برند و سخنان آنان را دین مي منایند ، و دیگران هم از ایشان فرمان مي قانونگذاري مي
  .مشارند  مي اهلل ر مرمی را نیزمسیح پس( بر آن افزون  و نصارا. گردند  دنبالشان روان ميكوركورانه به 

تور داده نشده بدیشان جز این دس( اهلي  انبیاءاي آمساين و از سوي مهه در صوريت كه در مهه كتاهب) 
ورزي و  معبودي نیست و او پاك و منزّه از شرك جزجز . یگانه را بپرستند و بس  اهللتنها : است كه 

  .دهند  ميقرار  كشریزهائي است كه ایشان آهنا را چی
 
أتیت النبی صلی اهلل علیه وسلم و في عنقی  »:ه میگویدكاز عدی بن حامت روایت است   و

و سمعته يقرأ في سورة هذا الوثن ،  كيا عدي اطرح عن: صلیب من ذهب ، فقال 
ظناا منه أن العبادة مجرد الصَلة } :، فقلت{أتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون اهلل}:براءة

فقال نبی صلی اهلل علیه وسلم ونوا يعبدونهم ، كما انهم لم يأ{ كو السجود و الصیام و نحو ذل
... هي عبادتهم كونوا يحلون لهم الحرام و يحرمون علیهم الحَلل ، قال نعم ، قال فتلكألم ي: 
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إذا أحلوا لهم شیئاا استحلوه و إذا حرموا  نهمكونوا يعبدونهم ولكاما انهم لم ي -و في الرواية
 .25« عبادتهم كلی اهلل علیه وسلم ، تلعلیهم شیئاا حرموه ، فقال نبی ص

ای : ه در گردمن صلیبی از طال بود ، گفتكآمدم در حالینزد نبی صلی اهلل علیه وسلم  :ترمجه
علماء و }براءت را میخواند ه این آیت سورة كدمی  نعدي این بت را از گردن ات دور انداز ، و میش

به گمان }: ، پس گفتم {(..و عبادت گرفته اند )  پرهیزگاران خویش را به بغری از اهلل به الوهیت
، اما آنان علماء و پرهیزگاران خویش را {ه عبادت جمرد مناز و سجده و روزه و غریه میباشدكاین

، و حرام را حالل ل اهلل را برایشان حرام آیا حال: ردند ، نبی صلی اهلل علیه وسلم گفتكعبادت منی
مهنی عبادت ایشان است، و در روایت دیگر آمده است، اما : پس گفتبلی ، : د ، گفتم ندیگردانیمن

ه آنان حالل میشمردند ایشان نیز از آنان اطاعت  كه چیز های را  ك، بلندردكایشان آنان را عبادت منی
دانستند ایشان نیز حرام دانسته و اطاعت حرام می هكرده و حالل میشمردند و چیز های را  ك
 .26است ردن ایشانكمهنی به معنی عبادت  : ، پس نبی صلی اهلل علیه وسلم گفتردندكمی

 
، زیرا  طریق پارملان مهچنان درست نبوده و غری شرعی میباشدبناً انتخاب رئیس دولت یا امری از 

َوَلْن َيْجَعَل اللَُّه }:ه اهلل متعال میفرمایدكندارد، طوریفار هیچ راه تسلطی بر مسلمانان وجود كبرای  
 .535/النساء-{ِلْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِنیَن َسِبیَلا 

 .افران باالی مسلمانان راه تسلطتی نگذاشته استكو اهلل هرگز برای   :ترمجه

                                                   
 .بتحقیق امحد شاكر و اآللباين/رواه امحد، و صحیح الرتمذی.  25
ذاری علماء كتاهبای زیادی نوشته اند كه درینجا مورد حبث جمالس پارملانی و قانونگ در مورد غری شرعی بودن بلكه شركی بودن.  26

للشیخ ايب /اجلواب املفید بأن املشاركة يف الربملان و انتخاباته مناقضة للتوحید -ندارد و درصورت تقاضا به كتاهبای مرجع مراجعه گردد، 
للشیخ ابو بصری الطرطوسی ، و / یة و تعددیة احلزبیة للشیخ حممد قطب ، حكم االسالم يف الدمیوقراط/ حممد املقدسي ، واقعنا املعاصر 

 .وغریه كتب...للشیخ عمر احلدوشی/ القول السدید يف ان دخول البارملان مناف التوحید
 



مسلمانان افر و معاند و طاغوت باالی كه  كو چه راهی بزرگرت و واضح تر از این است  
 .نرا بگماردناآ و امری مكند و یا حا كومت  كح

فر و اجتناب از طواغیت پارملان شرط صحت توحید و امیان میباشد، كو از جهت دیگر  
ِمْن أََلْم تَ َر ِإَلى الَِّذيَن يَ ْزُعُموَن أَن َُّهْم آَمُنوا ِبَما أُْنِزَل ِإَلْیَك َوَما أُْنِزَل }: ه اهلل متعال میفرمایدكمهانطوری

ْیطَاُن َأْن ُيضِ  لَُّهْم قَ ْبِلَك يُرِيُدوَن َأْن يَ َتَحاَكُموا ِإَلى الطَّاُغوِت َوَقْد ُأِمُروا َأْن َيْكُفُروا ِبِه َويُرِيُد الشَّ
ا  .11/النساء-{َضََللا بَِعیدا

 بدانچه و شده نازل تو بر بدانچه آنان كه گویند مي كه كساين از كين مني تعّجب آیا: ترمجه
(  اختالف هنگام به آمساين، كتاهباي تصدیق وجود با ويل)  دارند امیان شده نازل تو از پیش
 حال و! ( .  ؟ بپذیرند اهلل حكم جاي به را او حكم و)  بربند طاغوت پیش به را داوري خواهند مي
 . ورزند فرك طاغوت به كه است شده ردهك امر ایشان رب كه آن

 .41:النحل-{بَ َعثْ َنا ِفي ُكلِّ ُأمٍَّة َرُسولا َأِن اْعُبُدوا اللََّه َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوتَ َوَلَقْد } :و میفرماید
 طاغوت از و عبادت را اهلل كهآن تا امی فرستاده را خویش رسوالن مّليت هر میان به ما: ترمجه 

  .كنید دوري و اجتناب
 .211:البقرة-{َويُ ْؤِمْن بِاللَِّه فَ َقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثْ َقىَفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت }:و میفرماید

 آوخیته در دستاویز ترین حمكم به بیآورد، امیان اهلل به و شده كافر طاغوت به آنكه هر: ترمجه
 .است دانا و شنوا اهلل و ندارد، گسسنت اصالً ( و رهاند می هالكت و سقوط از را او و) است،
 

 بالطاغوت الكفر صفة فاما: : شیخ حممد بن عبدالوهاب میگوید به طاغوت فركصفت  و در 
 اهل تحب و تعاديهم و اهلها تكفر و تبغضها و تتركها و اهلل غیر عبادة بطَلن تعتقد بان

 رغب من نفسه سفه التي ابراهیم ملة هذه و تعاديهم و الشرك اهل تبغض و توالیهم و الخَلص
َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِفي } 27قوله فی بها أخبراهلل التي الحسنة السوة هي هذه و عنها

ا تَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َكفَ  نَ َنا ِإبْ َراِهیَم َوالَِّذيَن َمَعُه ِإْذ َقاُلوا ِلَقْوِمِهْم ِإنَّا بُ َرآُء ِمْنُكْم َوِممَّ ْرنَا ِبُكْم َوبََدا بَ ی ْ
َنُكمُ  ا َحتَّى تُ ْؤِمُنوا بِاللَِّه َوْحَدهُ  َوبَ ی ْ  .3:املمتحنة -{اْلَعَداَوُة َواْلبَ ْغَضاُء َأبَدا

                                                   
 .515ص  5الدرر السنیة ج.  27
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 را آهنا و باشی معتقد اهلل غری اش عبادت بطالن به كه آنست طاغوت به كفر صفت اما: ترمجه
ایشان قائل فر كبه  )  و منائی تكفری را آهنا اهل و آهنا و ورزی، كینه و بغض ایشان با و گوئی ترك

 و منائی، مواالت آهنا با و داشته دوست را اخالص اهل مقابل در و منائی، دمشنی ایشان با (باشی 
 گرداند روی آن از هركسی كه ابراهیم ملت! است مهنی و منائی، دمشنی و ورزیده بعض شرك اهل با

 قول درین را ما عزوجل اهلل كه حسنه اسوه! است مهنی و نیست، نادان و عقل بی شخص جز
 الگوی بودند، گرویده بدو كسانی و ابراهیم( كردار و رفتار) -}: است داده خرب آن از خویش
 می اهلل از بغری كه هائی چیز از و مشا از ما: گفتند خود قوم به كه بدانگاه است، مشا برای خوبی

 توزی كینه و دمشنی و اعتنائیم، بی مشا حق در و ندارمی قبول را مشا و گریزانیم، و بیزار پرستید،
 یگانگی به را او و آورید می امیان یگانه اهلل به زمانیكه تا است، آمده پدید مشا و ما میان مهیشگی

 .{پرستید می
 

و طلب امارت و ریاست نظر به  :در انتخابات طلب رياست و امارت موجود است -خامساا 
 .داللت نصوص متعدد جواز ندارد

يا عبدالرحمن بن سمرة ، ل تسأل اإلمارة ، »: ه نبی صلی اهلل علیه وسلم میفرمایدكطوری
، و إذا حلفت ، و إن أعطیتها عن غیر مسألة أعنت علیهالت إلیهاكإن أعطیتها عن مسألة و  كفإن

 .«28.و أئت الذي هو خیر كفر عن يمینكعلی يمین ، فرأيت غیرها خیرا منها ، ف
مسرة امارت را خواستار نشو ، زیرا اگر نظر به تقاضای تو ، به تو  ای عبدالرمحن بن: ترمجه

ه اهلل تو را در اجنام آن كو آن امر به تو سپرده میشود بدون این) امارت داده شود در آن در میمانی 
به تو امارت داده شود در آن  یتبدون تقاضا( ه داری كبر اساس شایستگی  )، و اگر ( ند ك كمك
ار كاری سوگند خوردی تا آنرا اجنام بدهی و سپس  ك، و اگر در   رده میشویك كمك( از طرف اهلل ) 

 .فاره سوگند خویش را بدهكه هبرت از اجنام داده و  كاری  كهبرتی از آن دیدی مهان  
                                                   

 .متفق علیه.  28



اهلل علیه وسلم  دخلت علی النبی صلی»: و از أبی موسی رضی اهلل عنه روایت است كه گفت
أنا ل أمرنا يا رسول اهلل ، و قال اْلخر مثله ، فقال : أنا و رجَلن من قومي ، فقال أحد الرجلین

 .29«نولي هذا من سأله ، و ل من حرص علیه
من و دونفر از اقوام من نزد رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم رفتیم ، یكی ازین دو نفر  : ترمجه

نبی صلی اهلل علیه وسلم  . را گفت حرف امری گردان ، و دیگری نیز مهنیمرا یا رسول اهلل : گفت
، امری و در رسیدن بدان اشتیاق داشته باشدما كسی را كه خواستار والیت شود و كسی را كه : گفت

 .ولی االمر مسلمانان منی گمارمی
المرضعة و ون ندامة يوم القیامة ، فنعم كم ستحرصون علی اإلمارة ، و ستكإن»:و میفرماید

 .30«بئست الفاطمة
در رسیدن به امارت حریص خواهید بود ، و این موجب پشیمانی مشا در روز مهانا مشا : ترمجه

 .میباشد دارنده خیلی بدشد ، شری دهنده خوبی است اما باز قیامت خواهد 
  .31«فل له بالجنةكشیئاا أت فل لي أن ل يسأل الناسكمن ت»: و میفرماید

من برای وی جنت را تعهد ، 32ه از مردم چیزی منی خواهدكسی به من تعهد بدهد  كاگر  : ترمجه
 .نمكمی

ه در انتخابات كه طلب امارت و ریاست در اسالم جواز ندارد ، در حالیكپس واضح میگردد  
اندید شدن بریون میشوند و از طرق كافر و معاند زن و مرد برای  كراسی هر فرد عامل ، جاهل ،  كدمیو 

 .نند تا مردم برای آنان رأی بدهندكوشش میكخمتلف  
امارت ( شائستگی ) ه توانائی و صالحیت كسیكر است طلب امارت برای  كو مهچنان قابل ذ 

ل ينبغی لمؤمن أن يذل نفسه ، »: ه نبی صلی اهلل علیه وسلم میفرمایدكرا ندارد جواز ندارد مهانطوری
 .33«طیقما ل يُ  يتعرض من البَلء: یف يذل نفسه؟ قال كو  : قالوا

                                                   
 .متفق علیه.  29
 .البخاري.  30
 ..354:صحیح الرتغیب و الرتهیب.  31
 .امارت ، چون این حدیث در مهنی باب روایت شده استخبصوص طلب ریاست و .  32
 .154:السلسلة الصحیحة. 2311-1111:صحیح اجلامع.  33



 
  
 

 
 
 

 ..الرد علی األنتخابات 23

ه خود را ذلیل و در معرض توهنی قرار دهد ك(و جواز ندارد ) برای مؤمن سزاوار نیست : ترمجه
( اری كو  ) خود را به امتحان و آزمایشی : و چگونه خود را ذلیل میسازد ؟ گفت: ، اصحاب گفتند

 .ه توانائی اجنام آنرا نداردكمواجه میسازد  
است نسبت به مواجه ساخنت شخص خویش را به امارت و ری و هیچ آزمایش و ابتالء بزرگ

مهم و مسئولیت خیلی سنگنی امر  ك، زیرا والیت امر مسلمانان ی شور و مسلمانان نیستكشئون  
وط امارت در او ه شر ك یخصلمانان به او وابسته بوده و جز شمصاحل اسالم و مسو میباشد، و خری 

 .را بردوش گرید مجع نباشد منی تواند این بار مسئولیت
، كما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذل»:رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم میفرمایده كآنطوری

، و أوسطها ندامة و آخرها ه بره، أوثقه إثمه، أولها مَلمةك، ف أتی اهلل مغلولا يده إلی عنقهإل
 .34«خزي يوم القیامة 

یعنی ) بعهده گرید اما این امر فوق توان اش باشد هرگاه فردی امارت و والیت ده نفر را : ترمجه
ه كآورده میشود در حالی( در روز قیامت ) ، اهلل او را  (نتواند امور این ده نفر را خبوبی به پیش بربد 

از  م گرفته وكحم و گناه اش او الشه اش شق شده میباشدادستان اش در گلو اش بسته میباشد ، 
 .مالمتی است و وسط آن پشیمانی و آخر آن رسوائی در روز قیامت ت باز میدارد ، و اول آنكحر 

 .35«ما من عبد يسترعیه اهلل رعیة ، فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة»: و میفرماید
سانی را رعیت وی قرار داده باشد و او به اصالح و حمافظت از امور كه اهلل  كبنده ای  : ترمجه

 .، بوی جنت به مشام اش منریسد (ا نداشته باشد و یا توانائی آنر ) شان نپردازد 
ما من وال يلي رعیة من المسلمین فیموت و هو غاش لهم إل حرم اهلل علیه »: و میفرماید

 .36«الجنة

                                                   
 .1153: صحیح اجلامع.  34
 .متفق علیه.  35
 .متفق علیه.  36



رده است ، كه با آهنا فریب  كه والیت مسلمانان را بعهده دارد چون مبرید در حالیكوالی  : ترمجه
 .اهلل جنت را بر وی حرام میگرداند

عدالت را در میان آهنا : یعنی(  غاش هلم : ) شیخ مصطفی البغاء در شرح این حدیث میگوید
 .منوده است كر را تر كو امر به معروف و هنی از من م ننموده ،كو به شریعت اهلل حبرپا نداشته 

علم ار را نداشته باشد هم علماً و هم قدرتاً اولی برین وعید است ، زیرا كه توانائی این  كسیكو  
 .و قدرت مقدم بر عمل میباشد
م كم جمیع علی رجل واحد يريد أن يشق عصا كم و أمر كمن أتا »: و در حدیث دیگر میآید

 .37«م فأقتلوهكأو يفرق جماعت
ه مشا بر كآمد در حالی( برای طلب امارات و والیت امر مسلمانان ) سی نزد مشا كهرگاه   :ترمجه

، و خبواهد مجاعت مشا را متفرق گرداند ( یعنی امری مشروع داشتید ) شخص واحد مجع بودید  كی
 .شیدكپس او را ب

ون هنات و هنات ، فمن أراد أن يفرق أمر هذه األمة ، و هي جمیع ، كإنه ست»: و میفرماید
 .38«فأقتلوه بمثله غیره أن في حديثهم جمیعاا : ان ، و في رواية كائنا من  كفاضربوه بالسیف ،  

ه خواست این كسیكفتنه ها و بدعت های بوجود خواهد آمد ، پس هر ( بعد از من  ) :ترمجه
ه مشا بر كو مشا را متفرق گرداند ، در حالی( نفر مجع شده باشید ازبنی بربد كه مشا بر یكامارت  ) امر 

ه كسی  كبزنید ، ولو هر د ، پس گردن او را یمجع شده باش( مشروع و واجب االطاعت ) امری مطاع 
ومت كح) ه مشا در امور كدر حالی: و در روایت دیگر آمده است( شد ه باكو در هرجائی  ) باشد 

 .شیدكامجاع داشته باشید ، پس او را ب(  بر فردی ودولت تان
 :ر شده استكذیل حترمیاً ذ  امور درین احادیث

ه در كدر حالی :ومتكتحزب و فرقه گرائی جهت بدست آوردن قدرت و حتحريم  -5
، راسی میباشدكراسی حزب و فرقه گرائی امر بدهی بوده و از ملزومات دمیو كانتخابات دمیو 

مونست برای به قدرت رسیدن از كآئدیولوژی خاص دارد،   كاندید مناینده گی از یكو هر  

                                                   
 .5111-1133:مسلم، و صحیح اجلامع.  37
 .مسلم.  38
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والر از طرف مردمان و حزب كرات و سیكمونست خویش محایت میشود ، و دمیو كحزب  
راسی بعنوان حزب كدر قالب دمیو  گمراهو اسالم را نیز بعضی مجاعات   ش؛رات خویكدمیو 

ثریت نصیب كه اگر ا كاندیدان طلب امارت و ریاست ایستاده اند  كدر صف   در آورده و
و  قواننی پارملانی باالی ملت  ان گردد ، آنوقت بر مبنای  قانون اساسی و قواننی وضعیش

 .39 نندكم  كمسلمان ح
ه امری كیعنی زمانی: مدت امارت و وليت شخص میباشدعدم جواز تعین موضوع دوم   -2

ار از وی دیده نشود ، اطاعت از وی واجب كفر آشكه  كمسلمانان تعنی گردید تا زمانی
قانون وضع   راسی برای این امر خالف نصوص شرعیكاست ، اما در انتخابات دمیو 

 .40مدت تعنی گردیده است گردیده و
اما درین : ه توانائی آنرا ندارد حرام میباشدكگرفتن وليت و امارت برای شخصی   -4

استوار است ، هر شخص  (جاهلیت معاصر ) راسی كه بر مبنای دمیو كانتخابات عمومی  
ی ازین اشخاص توانائی ه بسیار كند ، در حالیكاندید میك بر مبنای قواننی اساسی خود را

شور كسی چگونه میتواند  كپس چننی  د ، نوال خویش را ندار فامیل و ام ریاست اداره منودن
امت به بعهده او  دین و ه صالح و خری كور دولت را اداره و مدیریت مناید در حالیو ام
 .ده میشودگزار 

توسط قانونی مشروع   شرعاا تحريم شده است اما ه همه اين اموركوجه چهارم اينست   -3
ه بسوی كو توانائی و یا شخصی   حیتو این شخص فاقد صال :گردانیده شده است

االطاعت قرار میگرید و قصد اجیاد  ب و فرقه گرائی مریود و در خمالفت با امری واجبحتز 

                                                   
مهانطوریكه حزب اخوان املسلنی در مصر اجنام داد ، و صرحیاً اعالن كردند كه ما به شریعت اسالم حكم منی كنیم ، از طریق مردم .  39

 . وضع كرده است باالی امت تطبیق میكنیم( مناینده ها مردم در پارملان ) به قدرت رسیدمی و قوانینی را كه مردم 
 .الً حبث خواهیم داشتدر صفحات بعدی درین مورد مفص.  40



مجاعت مسلمانان دارد بر اساس قانون این مهه را اجنام میدهد ، و  تفرقه در میان
 .فر میباشدكو   كقانونگذاری بر خالف شرع صرحیاً شر 

 
و نصوص متعدد بر  :انديد موجود میباشدكیه شخص  كدر انتخابات تعريف و تز  -سادساا 

 .داللت دارد سی دیگركش و یا  از خود یه و تعریف و متجید شخصكحترمی تز 
ي َمْن َيَشاءُ }: ه اهلل متعال میفرمایدكطوری وَن أَنْ ُفَسُهْم َبِل اللَُّه يُ زَكِّ -{أََلْم تَ َر ِإَلى الَِّذيَن يُ زَكُّ

 .31/ءالنسا

و با صد دروغ و گزاف خود را )  میشمارند كه خویشنت را پاكسانیكاز  مگر آگاه نیستی  :ترمجه
ان را از هم كان و ناپا كه باید پا كچنان) ه كاهلل است  ( این تنها ) ه كبل،  (متقی قلمداد می منایند؟

 .میدارد كه خود خبواهد پاكسانی را  ك( میشناسد و 
وا أَنْ ُفَسُكْم ُهَو َأْعَلُم ِبَمِن ات ََّقىَفََل }: و میفرماید  .42/النجم-{تُ زَكُّ

 .میشناسد( هبرت ) اران را از مهه كه او پرهیز  كبودن خود سخن مگوئید زیرا   كپس از پا :ترمجه
 .«41م و التمادح فإنه الذبحكأيا »: و نبی صلی اهلل علیه وسلم میفرماید

 .ار ذبح منودن شخص استكزیرا این( و دیگران خود ) برحذر باشد از مدح و توصیف : ترمجه
ي علی كأحسب فَلناا ، و اهلل حسیبه و ل أذ : فقلیل  ان مادحاا ل محالةكمن  »: و میفرماید

 .«42 منه كذل ان يعلمكذا إن  كذا و  كأحسبه   اهلل أحداا ،
ه فالن شخص كنم  كگمان می: ، البته باید بگویدسی از مشا فردی را می ستایدكاگر  : ترمجه

نم ، و اگر كیه منی  كاهلل تز ( علم ) س را در كچننی است ، و اهلل خود حسابش را هبرت میداند و هیچ  
 .ه باشدكنم  كچیز از او میدانست باید بگوید ، چننی و چنان گمان می

نشان دهنده اصل بر عدم مدح و توصیف میباشد ، و اگر دارای چننی ( ال حمالة ) و لفظ 
 .باید بگوید چننی حبساب میآورمیصفات باشد 

                                                   
 .2113: صحیح اجلامع.  41
 .متفق علیه.  42
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به  ثركنند ، ا كاندید امارت یا ریاست میكه در انتخابات خویش را  كسانیكه آنعده  كدر حالی
ار میپردازند ، و در مقابل به حتقری و هتمت بر كاذیب و دروغ های آشكمدح و توصیف خویش با ا 

شتار كه منجر به قتل و  كمیشود   رقیبان خود مبادرت میورزند ، و گاهی این رقابت تا حدی شدید
 .میگرددفار كو یا معامله با  میانشان 

و از جانب دیگر این اشخاص خود را بر عالوه آن واجد صفات و شروط امارت و والیت امر 
ره كار نیز نظر به نصوص متذ كه این  ك -د باالتر از آن نیز خود را میدانندننكمسلمانان وصف می
 .میباشدجواز ندارد و حرام 

 
 فریكغیر شرعی و   و منهج قوانین ن نوع انتخابات مستلزم رعايت و تطبیقاي -سابعاا 

  :ر را در خود داردفاك از و پیروی اطاعت میباشد، بناا 
، وضع شده است راسیكو اصول دمیو  راسیكبر مبنای دمیو  ثراً كا  شورهاك ه قواننی اساسیكطوری

اصل مشروع  كجواز داده است ، و انتخابات را بعنوان ی و موارد فوق را حالل مشرده است و آنرا
حتلیل و )  و تشریع میت را از قاطبه ملت اعالن منوده است ، و حق قانونگذاریكشناخته ، و حا 

ت را مشروط به تصویب كرا خاص برای پارملان شناخته است ، و مسائل مهم دین و امور ممل( حترمی
قواننی وضعی بربنیاد قواننی رومی  یهای اسالم سرزمنیریبًا در مهه پارملان و جرگه ها منوده است و تق

ل اهلل در آن حرام و احزاب و فرقه گرائی و فرانسوی بنا هناده شده و حمرمات اهلل در آن حالل و حال
 .رع قرار داده اندمشجهت نیل به قدرت و سائر اهداف شان را 

ن مقام ه شخص به ایكچنان بعداز آنبرای احراز این ُپست و مه اندید منودن شخصكه  ك
صورت اولی حرام و حتی  ه بكم به مهنی قواننی میباشد،  كحو تطبیق و  انتخاب شود مستلزم رعایت

 .میباشد كفر و شر كفر میباشد، زیرا تشریع از خصائص الوهیت بوده و تشریع برخالف شریعت اهلل  ك



جواز نداشته و  و قواننی جهانی  نصاریوی از شیوه و دستور یهود و و بر عالوه اطاعت و پری 
َذِلَك بِأَن َُّهْم َقاُلوا ِللَِّذيَن َكرُِهوا َما نَ زََّل اللَُّه }:ه اهلل متعال میفرمایدكفر میباشد ، طوریكگمراهی و  

 .21/حممد -{َسُنِطیُعُكْم ِفي بَ ْعِض اأْلَْمرِ 

ه دمشن چیزی كسانیكه به  كبدلیل آنست  ( فر كبسوی   توحید برگشت شان از دین) این  :ترمجه
 .نیمكما در برخی از امور از مشا اطاعت و پریوی می: رده است ، گفته بودندكه اهلل نازل  كهستند  

َیاِطیَن َلُیوُحوَن ِإَلى }: و میفرماید ا َلْم يُْذَكِر اْسُم اللَِّه َعَلْیِه َوِإنَُّه َلِفْسٌق َوِإنَّ الشَّ َوَل تَْأُكُلوا ِممَّ
 .525/األنعام-{َوِإْن َأَطْعُتُموُهْم ِإنَُّكْم َلُمْشرُِكونَ ِهْم ِلُیَجاِدُلوُكْم َأْوِلَیائِ 

خوردن چننی  ) ه نام اهلل بر آن برده نشده باشد ، زیرا كو از گوشت حیوانی خنورید   :ترمجه
دوستان مهواره برای ( و شیطان صفتان ) م اهلل میباشد ، و شیطان كخروج و نافرمانی از ح( گوشتی 

به جمادله ( ام دین تان و حالل و حرام كدر اح) ند تا با مشا كخویش بطور وسوسه انگیزی القاء می
 .خواهید بود كنید بیگمان مشا نیز مشر كاگر از آنان اطاعت  بپردازند، و 

 .43/املؤمنون-{َوَلِئْن َأَطْعُتْم َبَشراا ِمثْ َلُكْم ِإنَُّكْم ِإذاا َلَخاِسُرونَ }:و میفرماید

نید و از وی كپریوی  ( ام اهلل و رسول او كدر برابر اح) اگر از انسانی مهسان خود  :ترمجه
 .زیان و خسران در دنیا و آخرت -.ار خواهید بودكاطاعت مناید درینصورت سخت زیان

َقِلُبوا  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن ُتِطیُعوا الَِّذيَن َكَفُروا يَ ُردُّوُكْم َعَلى}:و میفرماید َأْعَقاِبُكْم فَ تَ ن ْ
 .531/آل عمران-{َخاِسرِينَ 

فر بر میگرداند و كنید ، مشا را به  كافران فرمانربداری  كه امیان آورده اید اگر از  كسانیكای  : ترمجه
 .بر میگردید( فر و حرمان كاز سوی امیان ودین به سوی  ) زیان دیده 
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 فصل دوم

 چگونگی انتخاب خلیفه
 

 دامكه خری و صالح امت در آن باشد چه و  كشود طریقه مشروع و صحیح ،  حاال اگر گفته 
 ؟است

رضی  صحابه و یندهج قرآن و سنت و هدایت خلفای راشجز شیوه و من: در جواب میگومی
ه دانسنت آن قبل از انتخاب خلیفه كراه دیگری ندارمی، اما قبل از آن به چند مبحث دیگر   اهلل عنهم

 :نیمكالزم است اشاره مییا أمری املؤمننی 
 

 :نظام دولت در اسَلم: مبحث اول
ه از طریق استخالف و شوری به كمیباشد ،   (جانشینی) نظام دولت در اسالم مهانا خالفت

ومت و دولت بر مبنای قرآن و كرضایت و موافقت مهه مسلمانان به وجود میباشد ، یعنی نظام ح
او یشود ، و رضایت امت از خلیفه مسلمان شرط اساسی انعقاد بیعت با سنت و رضایت امت برپا م

آزادی در انتخاب خلیفه خویش  در اسالم ه میگویند مردمك، برخالف ادعای دمشنان اسالم   است
شرار أئمتكم الذين تبغضونهم و يبغضونكم ،  »:ه نبی صلی اهلل علیه وسلم میفرمایدكطوری د ،نندار 

 .«43و تلعنونهم و يلعنونكم
ینه داشته باشید و آنان كه مشا از آنان نفرت و  كسانی هستند  كبدترین آئمه و امریان مشا  : ترمجه

 .نید و آنان مشا راكاز مشا ، و مشا آنانرا لعنت  

                                                   
 .مسلم.  43



به گونه مطلق و  شده است، اما نهشناخته  آزادی برای مسلمانانه این كباید یاد آور شومی   
نرتول شده آن كل  كبش ان اش وكاین آزادی برای هر فرد مسلمان در م هكبل آن ،جلام گسیخته 

 آن و برخالف قرآن و غری ه موافقت با قرآن و سنت باشد اعتبار دارد دركتا زمانی اعتبار دارد یعنی
از حق هرچیزی گمراهی و ضاللت است، این آزادی جتاوز از حق و هدایت میباشد و بعدسنت 

و بعد از حق و هدایت چیزی جز ضاللت و گمراهی : ترمجه. «َفَماَذا بَ ْعَد اْلَحقِّ ِإلَّ الضَََّللُ »
 .نیست

 
 .خالفت یا جانشینی میباشد ومتكدر اسالم نظام حه یاد آور شدمی كمهانطوری: خَلفت -5

: امری است ، و در اصطالح شرعی درطلب جانشنی در لغت : استخالفو خالفت یا 
( : امامت ) و یا خالفت  44عبارت از جانشینی از صاحب شریعت در حفظ دین و سیاست دنیا

 .45جانشینی مقام نبوت ، در پاسداری دین و سیاست دنیا
ُهْم ِفي َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َلَیْسَتخْ }:اهلل عزوجل میفرماید ِلَفن َّ

َننَّ َلُهْم ِدينَ ُهمُ   .11/النور-{اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم َوَلُیَمكِّ

ار های شایسته اجنام داده اند ، وعده كه از مشا امیان آورده اند ، و  كسانیكاهلل برای  : ترمجه
در زمنی خواهد  ( ومت ایشان كفرماندهی و حپیشنیان و وارث ) ه آنان را قطعًا جانشننی كمیدهد  

رده كجانشننی قبل از خود  ( مؤمن و عادل را از ملت های گذشته ) ه پیشنیان كرد ، مهانگونه  ك
، و دین ایشانرا برایشان پابرجا و استوار ( ومت و قدرت را بداناهنا خبشیده است كو ح) است 

 .خواهد ساخت
ون ، ثم كم ما شاء اهلل أن تكون النبوة فیكت»:فرمایدو رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم می

ون ، ثم كون ما شاء أن تكون خَلفة علی منهاج النبوة ، فتكيرفعها اهلل إذا شاء أن يرفعها ، ثم ت
ون ، ثم يرفعها إذا شاء كون ما شاء اهلل أن تكاا عاضاا فیكون ملكيرفعها إذا شاء أن يرفعها ، ثم ت

                                                   
 .515ص : مقدمة : ابن خلدون .  44
 .4ص: للمآوردي / األحكام السلطانیة .  45
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ون ، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ، كون ما شاء اهلل أن تكاا جبرياا فتكون ملكاهلل أن يرفعها ، ثم ت
 .«46تكون خَلفة علی منهاج النبوة ثم سكثم ت

ه كه اهلل خبواهد باشد ، سپس برداشته میشود هنگامیكنبوت درمیان مشا میباشد تا آنوقتی  : ترمجه
نبوت مبیان میآید ، پس پابرجا میماند ( یوه ش) اهلل خبواهد برداشته شود ، بعداز آن خالفت به منهج 

ه اهلل خبواهد برداشته شود ، بعدًا پادشاهی كه اهلل خبواهد ، سپس برداشته میشود هنگامیكتا هنگامی
ه اهلل خبواهد بوجود آید ، سپس برداشته میشود ك، آنگاه   47خشن و متشدد و ظامل بوجود میآید

ه اهلل كه اهلل خبواهد برداشته شود ، بعدًا پادشاهی مستبد و ستمگر بوجود میآید ، آنگاه  كهنگامی
ه اهلل خبواهد برداشته شود ، بعداً خالفت بر منهاج كخبواهد بوجود آید ، سپس برداشته میشود هنگامی

 .وت منودكنبوت بوجود میآید ، سپس س( شیوه ) 
 
تولی  –امام  مجهور متأخرین انتخاب و تعنی و به امجاع سلف امت: خلیفه م تعینكح  -2

 .شرعاً واجب میباشد -برای والیت امر مسلمنی
 :هكبدلیل این
ه فیصله درین امر را مقدم بر دفن نبی كید نصب خلیفه تا جائیكامجاع صحابه بر تأ -5

 . صلی اهلل علیه وسلم دانسته بودند
فهو  إل به الواجب ل يتمما »:قاعده ام دین به استناد كلزوم تطبیق شریعت و اح  -2

 ن نباشد آهنم واجب است،كه رسیدن بواجب بدون آن ممكهر امری  : ترمجه ،«واجب
و سد ثغور و حفظ نظام امت از مهمرتین واجبات ( ام شریعتكاح)و اقامه حدود 

 .است
 .از امت امجاعاً واجب است و ضرر جلب منافع و دفع مضار -4

                                                   
 .1: صحیحةالالسلسلة .  46
 .2/334الفائق يف غریب احلدیث ./ الشدید فیه عسف و عنف و ظلم للرعیة: العضوض.  47



و  تاب و سنت؛كدر معروف از وی و معرفت با   اطاعت وجوب بیعت با خلیفه و  -3
 .حصول این امر مقتضی نصب خلیفه است

 
 :شروط امام و ولی المر مسلمانان  -4

 كط یدر صورت سقو  ، در غری آن و ولی االمر مسلمانان باید متصف به شروط ذیل باشد
خلیفه ) ننده كانتخاب   برعالوه امامت مسلمانان را از دست میدهد، تیصالح شرط ازین شروط

ه بعدًا آنرا بیان ك)  نیز باید واجد چننی صفات باشد( اعضای شوری اهل حل و عقد قبلی ویا 
 .(نیم كمی

 (از جهت ارتداد) طارئ  یاو فرش اصلی باشد كه  كافر اعم ازینكزیرا  : بايد مسلمان باشد: اول
َيْجَعَل اللَُّه ِلْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِنیَن َوَلْن }:اهلل متعال میفرمایدندارد،  را نحق والیت بر مسلمانا

 .535/النساء -{َسِبیَلا 

 .افران باالی مسلمانان راه تسلطتی نگذاشته استكو اهلل هرگز برای  : ترمجه
ه كم براند، مهانطوریكومت مناید و حكه بتواند باالی مسلمان حكومت  كیعنی راه سلطنت و ح

رده اند و كبه مهنی آیت استدال   و بسیاری از علماء: میگوید (341/2) ثری در تفسری این آیتكابن  
افر جواز ندارد، زیرا درآن ك مسلمان برای( غالم ) فروش  هكصحیح ترین قول علماء نیز مهنی است  

 .موجود است افرك و علو سلطه
ق اولی و غالم مسلمان جواز نداشته باشد بطری كافر باالی یكو سلطه   كه جمرد متلكپس زمانی

 امن و امانات آنان و اسرار و افر بر ملت مسلمان و شهر های اسالم ،كمقدم ریاست و سلطنت  
 .دین و دنیا آنان جواز ندارد

َقِلُبوا }:و میفرماید يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن ُتِطیُعوا الَِّذيَن َكَفُروا يَ ُردُّوُكْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم فَ تَ ن ْ
 .531/آل عمران-{َخاِسرِينَ 

فر بر میگرداند و كنید ، مشا را به  كافران فرمانربداری  كه امیان آورده اید اگر از  كسانیكای  : ترمجه
 .بر میگردید( فر و حرمان كاز سوی امیان ودین به سوی  ) زیان دیده 

 .11/النساء-{َوُأوِلي اأْلَْمِر ِمْنُكمْ أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطیُعوا اللََّه َوَأِطیُعوا الرَُّسوَل }: و میفرماید
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به  كبا متس) و رسول او ( ام قرآن كبا پریوی از اح) از اهلل ! ه امیان آورده ایدكسانیكای  : ترمجه
 .نیدكخویش پریوی  ( فرماندهان مسلمان ازمیان ) و از صاحبان امر ( سنت 

افران كنید ، و  كاست پریوی   مانانه در میان مشا از مسلكصاحبان امر از علماء و امریان  : یعنی
 .افر جواز نداردكاز مجله ایشان حبساب منی آید ، زیرا مسع و طاعت از  

 فَ َبايَ ْعَناُه،صلی اهلل علیه وسلم  النَِّبيُّ  َدَعانَا»:ه میگویدكو از عباده بن الصامت روایت است  
َنا َأَخذَ  ِفیَما فَ َقالَ  ْمعِ  َعَلى بَايَ َعَنا َأنْ »:َعَلی ْ ِرَنا َوَمْكَرِهَنا، َمْنَشِطَنا ِفي َوالطَّاَعِة، السَّ ِرَنا، َوُعْس  َوُيْس
َنا، َوَأثَ َرةا  ا، ُكْفراا تَ َرْوا َأنْ  ِإلَّ  َأْهَلُه، اأَلْمرَ  نُ َنازِعَ  ل َوَأنْ  َعَلی ْ  .48«بُ ْرَهانٌ  ِفیهِ  اللَّهِ  ِمنَ  ِعْندَُكمْ  بَ َواحا

را خباطر بیعت نزد خویش خواست، پس بیعت كردمی و از نبی صلی اهلل علیه وسلم ما : ترمجه
در حالت خوشحالی و نگرانی، سختی و آسانی و : آجنمله اموری كه از ما بیعت گرفت این بود كه 

( حكام و امریان خویش ) ترجیح دیگران برما، ازیشان بشنومی و اطاعت كنیم، و با صاحبان امر 
نشومی، مگر زمانیكه كفر آشكاری ازیشان ببینیم كه از خباطر حكومت و سایر مسائل درگری جنگ 

 .بر آن دلیل باشد( رسول اش ) جانب اهلل و 
ه این  كار را دیدند ، مساوی است  كفر آشكه مسلمانان از امریان و صاحب امر شان  كبناً زمانی

ومت كباید او را از ح اطاعت از وی ساقط شده و فر اصلی باشد ،كفر از جهت ارتداد و یا  ك
یت امر ه وی را از والكرده و در صورت توانائی با ایشان به جنگ و قتال نیز بپردازند، تا آنكخلع  

 .مسلمان عزل منایند
فر صریح واقع شد ، پس كه سلطان در  كهنگامی :میگوید( 54/1) در فتح الباری ابن حجر

 .یباشده به قدر استطاعت جماهده با وی واجب مكاطاعت از وی جواز ندارد ، بل
ه كعلماء امجاع دارند  : قاضی عیاض میگوید: میگوید( 52/221)و نووی در شرح مسلم 

دیده شود  فركمسلمانان  ( امام ) افر منعقد منیگردد ، و مهچنان هرگاه از امری و سلطان كامامت بر  

                                                   
 .5111: مسلم .1111: خباری .  48



مناید در آنصورت نیز باید  كباید عزل گردد ، و مهچنان هرگاه اقامه مناز و یا دعوت و امر به مناز را تر 
 .عزل شود

 
لیف از باالیش برداشته شده است ، كقلم بوده و تزیرا جمنون مرفوع  :بايد عاقل باشد: ثانیاا 

لنائم حتی يستقیظ و عن ا: رفع القلم عن ثَلثة »: ه رسول اهلل صلی علیه وسلم میفرمایدكمهانطوری
 .49« يفیق عن المعتوه حتی :و فی رواية –يشب و عن المجنون حتی يعقل عن الصبي حتی 

از : از باالی سه شخص برداشته شده است(  ثواب و گناه/نوشنت اعمالنامه) قلم : ترمجه
تا  ، و از جمنون( احتالم شود ) ه جبوانی برسد كه بیدار شود ، و از طفل تا آنكشخص خوابیده تا آن

 .ه هوشیار شودكتا آن 51از معتوه -آمده است و در روایت دیگر – 50ه عاقل گرددكآن
ار كامور خویش را خبوبی تدبری مناید و عواقب   ه منیتواندكسیك) ه یو مهینطور والیت شخص سف

َفَهاَء َأْمَواَلُكُم الَِّتي َجَعَل }:ه اهلل متعال میفرمایدكطوری: نیز ساقط میباشد( را بسنجد  َوَل تُ ْؤُتوا السُّ
 .1/النساء-{َواْرزُُقوُهْم ِفیَها َواْكُسوُهْم َوُقوُلوا َلُهْم قَ ْولا َمْعُروفاااللَُّه َلُكْم ِقَیاماا 

زیرا اهلل آنرا سبب قوام معیشت مشا قرار داده  را ندهید ، 53اموالتان 52سفیهانو برای  :ترمجه
 .شان دهید ، و با آنان سخن پسندیده بگوید كو پوشا كاست ، و از آن خورا

ه اهل اسراف و تبذیر بوده و باالی اموال خویش به وجه احسن و كسانی هستند  كپس سفیهان  
و آنرا در هر وقت و هر حال به حق و ناحق ضایع رده منیتوانند ، كصحیح و مطلوب تصرف  

 .میگرداند

                                                   
 .5324: صحیح الرتمذی.  49
 .عبارت از كسی است كه قوه عقل و ادراك ندارد و به اختالل كامل قوه دماغی مبتال است: جمنون در اصطالح حقوقی.  50
عبارت از كسی است كه شعورش خمتل : و در اصطالح حقوقی. برابر به امحق( جمنون ) شخص كم عقل بر خالف فاقد عقل .  51

 .شود طوری كه فهم وی كم باشد و در كالمش اختالل بوجود آید و تدبریش فاسد گردد
در اصطالح حقوقی كسی را گویند كه عادت او اسراف در خرج است و تصرفات مالی او عاقالنه نیست، و یا كسی : سفیه .  52

./ سازد و با اسراف اموال خود را تلف كنداست كه مالش را بیجا مصرف كند در مصارف زیاده روی كند و اموال خویش را ضایع 
 .131: جملة االحكام العدلیة

 .درینجا مراد از اموالتان ، اموال خود سفیه است.  53
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ه مبادا آنرا ضایع گرداند كبرای سفیهان جواز ندارد از ترس این خودشان ه دادن اموالكبنًا زمانی
دین و دنیا  ،عامه مردم اموال  عمال مناید ، پس از باب اولی تولی او برجای غری صحیح است و یا در

او ، ممنوع بوده  ، و تسلیم منودن بالد و عباد بر، و سپردن مصاحل امور مسلمانان  و امن و خری امت
 .و جواز ندارد

 
مرد باشد ، بدلیل فرموده اهلل ولی االمر مسلمانان باید : بايد مرد ، بالغ و رشید باشد: ثالثاا 

اُموَن َعَلى النَِّساِء ِبَما َفضََّل اللَُّه بَ ْعَضُهْم َعَلى بَ ْعٍض َوِبَما أَنْ َفُقوا ِمْن َأْمَواِلِهمْ }:متعال  -{الرَِّجاُل قَ وَّ
 .41/النساء

ز بدان ه اهلل بعضی را بر بعضی فضلیت داده ، و نیكمردان بر زنان سرپرستند ، بدان خاطر   :ترجمه
 .نندكه از اموال خود خرچ میكخاطر  

یعنی خانواده میباشد ، و ما از جمتمع بزرگ و امور  كوچكاگر گفته شود این امر در جمتمع   پس
 نیم؟كدولت صحبت می

یا خانواده الزم باشد ، پس  كوچكمرد در جمتمع  ( والیت ) ه قوامیت كزمانی: جواب میگومی در
الیف سنگنی تر كه دارای مسئولیت و تكاز باب اولی قوامیت و والیت وی در جمتمع بزرگ یا دولت  

 .است ثابت میشود
آنان مسلطت بر تأدیب : یعنی، {الرجال قوامون علی النساء}: میگوید (211/2) بغويامام 

است ، ( قیم  از) معنی میباشد ، و لفظ قوام بلیغ تر كبه ی( سرپرست ) و قوام و قیم ایشان است ، 
مبا فضل اهلل بعضهم علی }و مراد از آن یعنی قوامیت بر مصاحل و تدبری و تأدیب میباشد ، و قول 

 .دین و والیتعقل ،  ت درب زیادمردان بر زنان فضلیت دارند بسب: ، یعنی{بعض
آنان رئیس و بزرگ : ه كدارند به این معنی  مردان بر زنان قوامیت : میگوید (212/2) ثریكابن  

ه كمیباشد ، بدلیل آن( عدم اطاعت ) شی و نشوز كم بر ایشان و بر تأدیب ایشان هنگام سر كو حا 
مردان افضل از زنان و مرد هبرت از زن : یعنی. {اهلل بعضی از انساهنا را بر بعضی فضلیت داده است}



و  شده استختصیص داده برای مردان  چنان قضاوتباشد ، از مهنی جهت امر مهم نبوت و مهمی
لن يفلح قوم و »: :نبی صلی اهلل علیه وسلم میفرمایده كبدلیل این نیز ؛ مهینطور سلطنت و امارت

 .«لواء أمرهم امراة
 .ه امری و رهرب آنان زنی باشدكرستگار منیشوند  ( ملتی ) هیچ قوم : ترمجه

نفی مطلق از آن افاده میگردد،  هك عموم آمده استصیغه  ره وكل نكبه ش ( نْ لَ ) و لفظ 
شامل هر زن در و مهچنان  ، حال و مستقبل میباشد در تیو هر مل شامل هر قوم م كاین ح :یعنی

 .ه قرار داردكهر موقعیت و زمانی
تَ بَ رَُّج اْلَجاِهِلیَِّة َوَل تَ بَ رَّْجَن  َوقَ ْرَن ِفي بُ ُیوِتُكنَّ }:میفرماید برای زنان و از جهت دیگر اهلل متعال

 .44/األحزاب -{اأْلُوَلى

 .و مهچون جاهلیت پیشنی در میان مردم ظاهر نشوید و در خانه های خویش مبانید :ترمجه
 .41/النور-{ُقْل ِلْلُمْؤِمِنیَن يَ ُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِهمْ }:و میفرماید

 .فرو بربند( دن ناحمرمان از دی) ه چشمان خود را ك: برای مردان مؤمن بگو و: ترمجه 
 .45/النور-{َوُقْل ِلْلُمْؤِمَناِت يَ ْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِهنَّ }:میفرماید

 .فرو گریند( از نا حمرمان ) چشمان خود را : مؤمنه بگو و برای زنان: ترمجه 
ن أن كخرن فإنه لیس لأستأ»: میفرمایدبرای زنان  خطاب صلی اهلل علیه وسلم و مهنی طور نبی

 .«54بحافات الطريق نكالطريق علی تحققن
ه با كو شائسته نیست  ( اجازه ) در هنگام خروج از مسجد تأخری مناید ، زیرا برای مشا : ترمجه

راه )  ناره های راهكه در  كه برمشاست  كجا بروید بلكیعنی وسط راه ی مسری كدری( یعنی مردان ) آنان 
 .بروید (روها 

َوِإَذا َسأَْلُتُموُهنَّ َمَتاعاا َفاْسأَُلوُهنَّ ِمْن َورَاِء }: اهلل متعال میفرمایدم معامله با زنان كدر حو 
 .14/األحزاب-{ِحَجاٍب َذِلُكْم َأْطَهُر ِلُقُلوِبُكْم َوقُ ُلوِبِهنَّ 

، پس (  را خریداری یا به امانت خواستید متاعی: یعنی) د را خواستن یاگر از زنان چیز : ترمجه
 .ی دهلای مشا و آنان هبرت استكپس پرده ازیشان اجنام بدهید این برای پا این خواست را از 
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زن و مرد دارد، پس  جواز اختالط این نصوص و نصوص متعدد دیگر مهه داللت به عدم
ه مدیریت  كدر حالی ،با حفظ این حاالت قیادت امور مسلمانان را به پیش بربد زن میتواند كچگونه ی

ل شدن با وزراء و والیان ، حل و فصل اختالفات امور مسلمانان ، ر ، مقابكشور ، رهربی لشك
رویاروی با آگاهی و پرسان از احوال مسلمانان ، قضاوت منازعات و مشاجرات در میان شان ، 

نیازمند ظاهر شدن و ه كمهه اموری است   وغریه....مشن ، و سفراء و رهربان آنان ر حمارب دكلش
ه اجنام چننی كارها ك،   ضروریات امارت و ریاست میباشد مهچنان از ملزومات و ار شدن بوده وكآش

 .از نصوص ثابت نیست ونبوده ن كبرای زن مم
ه ك ول نبی صلی اهلل علیه وسلم استاما صفت بلوغ ولی االمر مسلمانان ، بدلیل ق

و عن الصبي حتی : ، و فی رواية 55عن الصبي حتی يحتلم. منها. رفع القلم عن ثَلثة»:میفرماید
 .«56يشب

ه كاز باالی طفل تا زمانی. از مجله آهنا . قلم از باالی سه شخص برداشته شده است : ترمجه
 .ه جوان شودكاز باالی طفل تا هنگامی: احتالم گردد ، و در روایت دیگر آمده است

والیت  ود نیازمندلیف و مسئولیت از باالی صغری برداشته شده است ، و ازین جهت خكبنًا ت
شخص خود  هكتا امور صغری را به وجه مطلوب و احسن به پیش بربد ، و زمانی و وصایت میباشد

لف به والیت و قیادت مجیع كه او مكامور خویش باشد ، جواز ندارد   نیازمند والیت ، و قیومیت
 .امت گردد

 سن مشخص برای تولی این منصب چه زمانی میباشد؟ :پس هرگاه گفته شود
ه ك، هر زمانی ردندا وجود مشخص برای بلوغ عم از زن و مرد سن و زمان: در جواب میگومی
و  فحسن تدبری و تصر : یعنی :اما رشیدیت ،م به بلوغ آنان میشودكح شودآثار بلوغ در آهنا پیدا 

 ه اهللك، طوری چیزی متفاوت از بلوغ استامور  عاقبت توانائی اداره و مدیریت و حسن آینده نگری

                                                   
 .4111: صحیح سنن ايب داود.  55
 .4154: صحیح اجلامع.  56



ا َحتَّى ِإَذا بَ َلُغوا النَِّكاحَ َوابْ تَ ُلوا اْلَیَتاَمى }: میفرماید در مورد اموال صغری متعال ُهْم ُرْشدا  َفِإْن آَنْسُتْم ِمن ْ
 .1/النساء-{َفاْدفَ ُعوا ِإَلْیِهْم َأْمَواَلُهمْ 

 .تصرف دیدید ، اموالشان را بدیشان برگردانید  پس اگر از آنان صالحیت و حسن: ترمجه 
: ه میگویندك جماهد در تفسری این آیت روایت است، شعيب و از سعید بن جبری: بغوي میگوید

 .ل يدفع إلیه ماله وإن كان شیخا حتى يؤنس منه رشده
ه از وی رشیدیت كهن سال گردد تا زمانیكمالش داده منیشود هرچند پری و   یتیم برای: ترمجه

 .دریافت نگردد
ح در دین و حفظ عقل و صال: یعنی: ، مفسریین میگویند{رشدافإن آنستم منهم }:و میگوید

 .است در آن وی مصلحت هك مال و علم به آنچه
از باب اولی رشد باید شرط ...ه رشد شرط دفع اموال برای صغری قرار گرفته است كپس زمانی

 .برای دفع اموال و بالد مسلمان و والیت امور آنان قرار داده شود
میل شروط خالفت كبزرگان در صورت ت یا مقدمی داشنت تقدمی حیح،ص اما نظر به نصوص

ة مع كالبر : و في رواية -57ابركأمرني جبريل بأن أقدم األ»:ه در حدیث میآیدكطوری ارجح است،
 .«58مكابر كأ

ت كبر : جربئل مرا دستور داد تا بزرگان را جلوتر قرار دهم ، و در روایت دیگر آمده است: ترمجه
 .استبا بزرگان مشا 

 .«مكبر كم أكم و لیؤمكم احد كفإذا حضرت الصَلة فلیؤذن ل»:و یا میفرماید
ی از مشا برایتان اذان بگوید و بزرگرت تان بر مشا امامت  كه وقت مناز فرا رسید یكو هنگامی: ترمجه

 .59ندك
ار گرفته شود ، زیرا از كه از وجهه حتسنی و احتیاط باید بكم حتمی نبوده بلكا این امر و حام

ه در كرد  كری تعنی  كاسامة بن زید رضی اهلل عنه را امری لش: ه كنبی صلی اهلل علیه وسلم ثابت است  

                                                   
 .5111: السلسلة الصحیحة.  57
 .5131: السلسلة الصحیحة. 58
 .با هم مساوی باشند( فهم قرآن و سنت ) در صورتی است كه مهه ای آن مجاعت در علم .  59
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در آنزمان  ، و اسامه رضی اهلل عنه ندحضور داشت...ضی اهلل عنهبار صحابه چون عمر ر كاب اش  كر 
 .نداشت بیشرت از بیست سال سن

در بسیاری از امور عام و خاص و برده  كزیرا غالم مملو  :باشدبايد آزاد و مستقل : رابعاا 
) حالت تولی غالم  ه با چننیكندارد،  و حق تصرف اختیار  و صاحب اش كبدون اذن مال خویش

زیرا از مقضی و لوازم تولی در این ،  درست منیباشددر والیت امر عامه مسلمانان (  یا برده عبد
 .تصرفات و امورات استمنصب ، آزادی و استقالل در 
است، پس  (ریةاحل) از شروط امام اعظم آزاد بودن :میگوید( 5/21)شنقطي در أضواء البیان 

 .ه غالم متولی این منصب شود ، و هیچ اختالفی میان علماء درین امر وجود نداردكجواز ندارد  
ه كه احادیث صحیح داللت بر جواز امامت غالم دارد مانند؛ حدیث  كاما اگر گفته شود   

أسمعوا و »:ه نبی صلی اهلل علیه وسلم میفرمایدكرده است ،  كروایت   كخباری آنرا از انس بن مال
 .«60ان رأسه زبیبةكم عبد حبشي  كأطیعوا ، و إن استعمل علی

شمش باشد كه سرش به مانند  كهرچند باالی مشا غالم حبشی  نید ، كبشنوید و اطاعت  : ترمجه
 .ومت گمارده شودكبر ح

 .«61تاب اهلل فاسمعوا له و أطیعواكم بكم عبد ُمجدع يقود كإن أمر علی»:و میفرماید
ند از وی بشنوید و كم  كتاب اهلل حكای بر مشا بر مبنای   هرگاه غالم گوش و بینی بریده :ترمجه

 .نیدكاطاعت  
ضرب املثل استعمال شده  الم بگونهكاین  : اول وجه: جواب آنرا از چند جهت بربرسی میگریمی

مبالغه در اصرار و  ، و اطالق غالم حبشی مبنظور یعنی آنچه در واقع غری موجود میباشد است
ه چننی شخص شرعًا شایسته ای كه تصور هم منریود  كگفته شده است ، در حالی  اطاعت از امری

ه او مشابه این كند  كاز خطايب روایت می و ابن حجر نیز در جواب این شبههتولی این امر باشد ، 
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-{ُقْل ِإْن َكاَن ِللرَّْحَمِن َوَلٌد َفأَنَا َأوَُّل اْلَعاِبِدينَ }:ه میفرمایدكند  كر میكامر را از قول اهلل متعال ذ 
را عبادت  ه پسرشكسی میبودم  كرمحن پسر میداشت ، پس من اولنی   اگر اهلل: بگو -. 35/الزخرف

 .ردمكمی
ه كی از امراء و والیان مسلمانان است  كی ،مراد از غالم حبشی درین حدیث و قول :دوم وجه

ه خود امام اعظم تعنی شود ، كنه اینگمارده شده باشد ، ( خلیفه عام مسلمانان ) توسط امام اعظم 
 .است درینمورد معنیو این ظاهر ترین 

وی متصف  سابقاً : اطالق اسم عبد باشد ، یعنی صرفاً  ه مراد از آنكو شاید هم این :ه سوموج
ه امارت و خالفت آزاد گردیده است، و نظری آنرا در غالمیت بوده است ، اما هنگام تولی اش ب

ه اهلل كمیتوانیم ، طوریاطالق لفظ یتم بر شخص بالغ به اعتبار وصف قدمی اش به این صفت یافته 
 .انتهی. و برای یتیمان اموال ایشان را باز گردانید: یعنی -{َوآُتوا اْلَیَتاَمى َأْمَواَلُهْم }: متعال میفرماید
امل كه یتمان به بلوغ و رشد  كه اهلل متعال میفرماید تا زمانیكه در آیت قبلی خواندمی  كدر حالی

ه معادل صغری میباشد كنرسند برایشان اموالشان را ندهد ، و صفت بلوغ منافی و متضاد صفت یتیم  
 .است

ه از آهنا كو مراد از این دو حدیث و معنی   :میگوید( 1/411)فوری در حتفة األحوذی كمبار 
غالم حبشی را برای امارت شهر و یا والیتی ( خلیفه ) ه هرگاه امام اعظم كبرداشت میشود اینست  

 .امام اعظم باشده غالم حبشی خود به عنوان كنه اینبگمارد ، اطاعت از وی واجب میباشد ، 
امر  لزوم مراد از آن مبالغه در: ه میگویدكو از ابن حجر نیز مثل این قول روایت شده است ،  

 .اطاعت از امری و ولی االمر مسلمانان میباشد
و عدم وابستگی آزادی به معنی استقالل  بناً  مورد نداردچون امروز برده گی به معنی قدمی آن  و

و شخص امری و یا ولی االمر مسلمانان باید بر مبنای شوری اما مستقل در مطرح حبث قرار میگرید ، 
 .ر را مدیریت منایدكو امور امت و لش تاب و سنت تصمیم گرفتهكروشنائی  



 
  
 

 
 
 

 ..الرد علی األنتخابات 31

من يُطیع األمیر فقد أطاعني و من يعص األمیر فقد عصاني ، » :ه در حدیث میآیدكمهانطوری
 .«62و إنما اإلمام جنة يقاتل من ورائه و يتقی به 

ه از كسیكازمن اطاعت منوده و هر ( ه كبه مانند آنست  ) ند كه از امری اطاعت  كسیك :ترمجه
و سپری است شی منوده است، كاز اطاعت من سر ( ه كبه مانند آنست  ) شی مناید كامری سر اطاعت 

 .رده شده و به وی پناه برده میشودكجنگ  ( با دمشن ) ه از عقب وی ك
با دمشن جنگیده میشود ، و با ه حتت محایت و اعتماد او كسی است  كامام و امری  : یعنی

میگردند ، و هر حسن تدبری و تصامیم صحیح وی از تریهای دمشن و شر و خطر آهنا در امان 
می كا امت را فراگرید پس آنگاه  ه خون امت مصئون نباشد و شر و خطر دمشن و فتنه آهنكزمانی

ه جهت ادارده شئون كست  امامت و والیت امور مسلمان احساس میشود ، زیرا مهنی امام و امری ا
قرار  رده و حتت محایت خویش از خطرات دمشن و فتنه های آنانكامت پیش شده و آنرا قیادت  

 .میدهد
قرار داشته افر كه امری و امام آزاد و مستقل نباشد و وابسته یا حتت محایت دمشن  كپس زمانی

د امت را اداره و قیادت مناید ، باشد و صالحیت و توانائی امور خود را نداشته باشد چگونه میتوان
ه بتواند امت حتت محایت وی كه در چننی موارد وی فاقد قدرت و توانائی حبساب میآید  كدر حالی

رده و از كملزمًا اطاعت   علیه دمشن جبنگند و یا از نظر و مشوره و تصامیم وی امور مسلمانان
 .خمالفت بای وی برحذر باشند

ه باالی امت و ك (طواغیت عصر ) ام عصر كثریت حكعصر حاضر حالت ا  ه دركحالیدر 
ه در انتخابات خویش را برای تولی چننی منصب  كاندید های  ك، و یا   شهرهایشان تسلطت دارد

از ایشان پول  هستند و احزاب و اقوام نیكمهه وابسته به یهود و نصاری و سائر مشر  اندید منوده اندك

                                                   
و یا ولی امر مطلق (  تنظیم جهادي)امری سریة : یعنی( األمری : ) ، مصطفی البغاء در تعلیق این حدیث میگوید2111: البخاری.  62

سرت و سپر كه مانع دمشن از رسانیدن اذیب به ( جنة )اعلی كه در رهربی امور امت قرار داشته باشد ، حاكم ( اإلمام ) مسلمانان، و 
 .جهاد با وی علیه كفار و بغات و سائر اهل فساد: یعنی( یقاتل من ورائه ) مسلمانان و از یك مسلمان به مسلمان دیگر گردد ، 



در امور چنان  ایشان و از عدم اطاعت نندكفع آنان در میان امت فعالیت مینند و به نكدریافت می
آنان در  ه ایهراس ندارند ، و با مهترس و ه از عدم تطبیق شریعت اهلل در روی زمنی كهراس دارند  

هرچند نند ، كمنی صادر و ه نظر آنان نباشد اخذكی را بدون آنكمعامله بوده و هیچ تصمیمی و مح
م قرآن و سنت موافق باشد یا كو مصحلت امت در آن باشد و یا نباشد ، ولو با حامن و امان 

ام كنید و احكم مبا انزل اهلل منی  كه چرا حكام پرسیده شود  كی این حكه اگر از یك، تا جائی نباشد
ار موافق نیستند ، و كا و دول غرب با این  كه امریكشریعت را تطبیق منی مناید فورًا جواب میدهد  

ه این ك –نند كها و روابط خود را قطع می كمكنیم ، در غری آن با ما  كان ندارد بایشان خمالفت  كام
م و رضایت كه حكایشان   كفر و شر كه  كبل عدم استقاللیت آنان است اماًل بیانگركحرف ایشان  

چالش  نی دولت غرب آنان را به، و بعداً مه نندكمی كا و دول غرب تر كاهلل را در مقابل رضایت امری
د برای رفع آهنا از باالیشان از آنان طالب  نام جمبور میشو كه این حكو حوادثی مواجه میسازد   ها
و آنان عماًل مشاورین و فرماندهان نظامی خویش را  حتت عنوان محایت و   و محایت گردد ،  كمك
والء و دوستی  فار پیوندكه با  كاشخاصی   نو یا خائن تری نندكدر رأس امور مسلمانان مقرر می كمك

ام  كاین حه بعداز آن ك، ند میگمارندكو وفاداری داشته و پیوسته جاسوسی امت و اسرار ایشانرا می
قرار  كو یا حامیان خویش در سائر دول مشر  اماًل به عنوان شخص اسری در مقابل دول غربك

شخص  با فقدان استقاللیت و حریت هكپس با در نظر داشت این مسائل گفته میتوانیم  ...میگریند
 .ی مسلمانان و شهرهای آنان ثابت میشودبر باالوی حق والیت  سقوط مكحا 

ند گردمیابقاء  ریاست امت برگزیده و یا الیت وه چننی اشخاص به و كو از طرف دیگر هنگامی
خیار »: ایده رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم در مورد شان میفرمكام قرار میگریند  كاز بدترین ح

م الذين ك، و شرار أئمتم و تصلون علیهمك، و يصلون علیمكم الذين تحبونهم و يحبونكأئمت
 .«63مكم ، و تلعنونهم و يلعنونكتبغضونهم و يبغضون

را ، و  ه مشا آنان را دوست دارید و آنان مشاكسانی هستند  كام مشا  كهبرتین امریان و ح: ترمجه
سانی هستند  كام مشا  ك، و بدترین امریان و ح نیدكبرای آنان دعاء میند و مشا كآنان بر مشا دعاء می

 .ندكنید و آنان مشا را لعنت میكه مشا از آنان نفرت دارد و آنان از مشا ، و آنرا لعنت میك
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و ون شرار الناس سفهاء ، يقدمم أمراء كون علیكلیأتین علی الناس زمان ي»: و میفرماید
ونن عريفاا ، و كمنهم ، فَل ي كذل كالصَلة عن مواقیتها ، فمن أدر ، و يؤخرون يظهرون بخیارهم

 .64«ل شرطیاا ، و ل جابیاا و ل خازناا 
ن ه بدتریكه  ك ردك دنومت خواهكح یامریان مردم زمانی خواهد آمد و مهانا بر باالی: ترمجه

، و مناز را از وقت آن به تأخری  دناز هبرتین آنان روی میگردانرده و ك كمردمان را به خویش نزدی
 67و نه جايب 66، نه ُشرطي 65یفر  ، نه ع  ی از مشا را چننی وضعیتی دریافتكمیخوانند ، پس هرگاه ی

 .دیاو گرد 68و نه خازن
رون ، فمن نابذهم نجاء ، و من اعتزلهم َسلم ، و كتعرفون و تُن ون أمراءكسی»:و میفرماید

 .«69كمن خالطهم هلَ 
ار كاما از آن انمیشناسند ، ( حق را ) ه ك ار خواهند آمدكسر  امكامریان و حمهانا : ترمجه

ی ه از آنان دور كسانیكرد و جنگید جنات یافته است ، و  كبا آنان قتال   هكسانیكنند ، پس  كمی
 .میگردند كجا میشود هالكه با آنان یكسانیكرد سالمت میماند ، و  كاختیار  

                                                   
 .411:و صحیح الرتغیب و ترهیب ،السلسلة الصحیحة –بانی رواه ابویعلی و ابن حبان و حسنه ال.  64
النهایة البن /كسیكه والیت امور قبیله یا مجاعت مردم را بعهده داشته باشد و امور آنانرا اداره و به آن رسیده گی مناید: العَّریف.  65

 .میگردد....ریاست ، مدیریت ، مشاوریت ، والیت و شاروال –كه در شرایط امروزی معادل   –اثری 
به معنی كسی است كه سلطان را در امورش معاونت كند و از مجله نزدیكان خاص به او (: ضم شنی و سكون راء)به : ُشرطي.  66

-شناخت خاصی باشند دارای: بوده كه سلطان در بسیاری از امور وی را نسبت به سائر لشكر و فرماندهانش ترجیح دهد، یعنی
 .رئیس دفرت..مانند؛ مشاور  -للمناوي:التیسر و فیض القدیر/

و جباوة  -كسی را میگویند كه خراج و اموال زكات و یا جزیه را اهل ذمه مجع آوری كند، : جيب یا جايب از مصدر جباوة و جیبو.  67
الصاحب  -احملیط يف اللغة./ حوض بزرگ مبنظور آب دادن شرتانمجع منوده آب در : وجیبة كه مجع آن األجباء و اجلابیة است به معنی

 .بن عباد
و در شرایط امروزی  -و تنظیم امور آن مسئول باشد،( بیت املال ) كسی است كه به حفاظت و نگهداری خزانه دولت : خازن.  68

 .معادل وزیر مالیه یا رئیس بانك
 .4115:صحیح اجلامع.  69



باالی امت و شهرهای مسلمانان مسلط هستند ، بر ر حال حاضر ه دكسانیكه  كدر حالی
ب هرنوع ظلم و جنایت و تعدی و جتاوز به حدود حمرمات مردم كم بغری ما انزل اهلل مرتكعالوه ح

،  حمرمات را بروی امت گشوده اند های ، و دروازه در روی زمنی برپا داشته اندشده و فتنه و فساد را 
 .است هآلود معصوم الدم مسلمانو دستان شان به خون هزاران هزار 

 
اب  كیعنی اهل ظلم نبوده و شخص صاحل باشد و مهچنان سوابق ارت :بايد عادل باشد: اا سخام

 .بائر و جرم و جنایت نداشته باشدك
ُهنَّ َقاَل ِإنِّي }: ه اهلل متعال میفرمایدكانطوریمه َجاِعُلَك َوِإِذ ابْ تَ َلى ِإبْ َراِهیَم رَبُُّه ِبَكِلَماٍت َفأََتمَّ

 .523/البقرة-{ِللنَّاِس ِإَماماا َقاَل َوِمْن ُذرِّيَِّتي َقاَل َل يَ َناُل َعْهِدي الظَّاِلِمینَ 

مشتمل بر اوامر و نواهي و تكالیف و ) ابراهیم را با سخناين  رب اشه كو آن گاه   : ترمجه
به خويب از عهده آزمایش برآمد ) بیازمود و او ( وظائف ، و از راههاي خمتلف و با وسائل گوناگون 

مردم  ( پیشواي) امام من تو را : گفت و   .آهنا را به متام و كمال و به هبرتین وجه اجنام داد ( و 
 ردكو رهرب خواهی  نیز كساين را پیشوا ) من  اهل و اوالده ای آیا از: گفت ( ابراهیم  )  .خواهم كرد 

بلكه تنها ) رسد پیمان من به ستمكاران مني( درخواست تو را پذیرفتم ، ويل )   :گفت(  اهلل؟ 
  ( .گرید فرزندان نیكوكار تو را در بر مي
ه امام باید كبه استناد مهنی آیت گفته اند   مجاعتی از علماء: میگوید قرطيب در تفسری این آیت

ه رسول كآن باشد، و این چیزی است  ( تطبیق ) بر قیام  قادرت و و احسان و فضیلاز اهل عدالت 
( علیه آنان قیام  و )ه تا آن هنگام با صاحبان امر منازعه كاهلل صلی اهلل علیه وسلم امر منوده است  

 .نند كن
ْحَسانِ  ِإنَّ اللَّهَ }:و میفرماید  .11/النحل-{يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ

 .اری دستور میدهدكو كمهانا اهلل به عدالت و نی: ترمجه
ِإنَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم َأْن تُ َؤدُّوا اأْلََمانَاِت ِإَلى َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم بَ ْیَن النَّاِس َأْن َتْحُكُموا }:و میفرماید

 .13/النساء-{بِاْلَعْدلِ 



 
  
 

 
 
 

 ..الرد علی األنتخابات 11

برسانید  آن( و مستحقنی ) به صاحبان  دهد كه امانتها را دستور مي به مشا اهلل  بیگمان : ترمجه
 .كنید   مكبه عدالت حنشستید این كه  (ومت كو ح) قضاوت  به هنگامي كه در میان مردم ، و

سپرده ه باید به اهل آن كو والیت االمر مسلمانان از مهمرتین و با ارزش ترین امانات است  
، و إنها ضعیف كإن »: رضی اهلل عنه گفت غفاری ذره نبی صلی اهلل علیه وسلم به ابو كشود ، طوری

 .مسلم-«...أمانة
 (.و تو توان پیش بردن آنرا نداری) امانت است  كی و این امر امارت یتو ضعیف هست: یعنی

َأْبَكُم َل يَ ْقِدُر َعَلى َشْيٍء َوُهَو َكلٌّ َعَلى َمْوَلُه َوَضَرَب اللَُّه َمَثَلا رَُجَلْیِن َأَحُدُهَما }:و میفرماید
ْهُه َل يَْأِت ِبَخْیٍر َهْل َيْسَتِوي ُهَو َوَمْن يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َوُهَو َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقیمٍ   .11/النحل-{أَيْ َنَما يُ َوجِّ

اری از او بر منی آید ، كی از آهنا گنگ است ، و هیچ  كه یكو اهلل مثال دو مرد را میزند  : ترمجه
ه او را میفرستند هیچ خریی بعمل منی آورد كاست بر سرپرست خویش ، هرجا  ( باردوش)و او سربار 

 !.ه به عدل فرمان میدهد ، و براه مستقیم و راست قرار دارد برابر است؟كسیك، آیا این شخص با  
 

 عدالت وی را شرط گذاشته است ، و شهادت و عدالت را از و مهینطور اهلل متعال برای شاهد
ولی  م وكحا  قرار دارد ه در مرتبه عالی تر از شاهدكسیكفاسق ساقط گردانیده است ، بنًا   افر وك

 .بائر و فسق نباشدكاهل   بوده و ازه عادل كاالمر مسلمانان میباشد از باب اولی الزم است  
 .ه به هیچ صورتی ظامل نباشدكو عدالت منافی و مناقض ظلم است بناً شخصی عادل است  

 .و وفاء به عهد و حفظ امانت میباشد( راست گوئی ) و عدالت مستلزم صداقت 
 .و عدالت مستلزم عدم اولیت دادن مصاحل شخصی بر مصاحل دین و شریعت و امت میباشد

 .ن اموال عامه مردم به ناحق استو عدالت مستلزم عدم گرفنت و یا خورد
ه كدینار و درهم از بیت املال به ناحق و یا بیشرت از آنچه   كو عدالت مستلزم عدم برداشت ی

 .نیاز ولی االمر را مرفوع سازد



ه از مجله رعایای دولت اسالمی كسانی  كو عدالت مستلزم رفع نیازها و فقر از امت و غریه  
 .است میباشد

الت كت رعیت و حرص به اصالح و رفع آن مشالت و ضروریاكشنیدن مشو عدالت مستلزم 
بر علیه مصاحل و منافع علیا آنان میباشد و دسرتسی عامه رعایا به ولی االمر  و مانع گردیدن هر آنچه

 .میباشد
ار های امت كو خبشش و مهربانی و اجیاد سهولت در  ( رفق ) و عدالت عبارت از آسانگریی 

 .است
 .عبارت از احسان و تقوی استالت و عد

 .و عدالت عبارت از شوری است
 .و شایسته و قابل برای پیشربد امور مردم است كو عدالت عبارت از اختیار اشخاص نی

و داشنت اخالص در برابر رعیت ( ر كامر باملعروف و هنی از من) و عدالت عبارت از نصحیت 
 .است

 
ور قاهت و اجتهاد در دین بوده و به مسائل و امیعنی از اهل ف :بايد عالم باشد: سادساا 

ومت و دولت را به كو توانائی اداره ح سیاسی عصر آگاه ، و از احوال امت باخرب باشد ،
 .شیوه درست و صحیح آن داشته باشد

 و صالحیت فایتكام شریعت و اخذ تصامیم در امور امت  كبنًا امام باید در استنباط اح
علمی داشته باشد ، از مهنی جهت بسیاری از علماء چون ؛ ابن حزم ، ابن تیمیة و ابن عبدالرب امجاع 

 یدمقلد منعقد شده منیتواند ، و با بر جاهل و( خالفت و یا امارت ) ت ه امر امامكرده اند  كرا نقل  
، و یز میباشدبه مانند، فاقد آن امر و چ امری اشد، چون شخص جاهل بهجمتهد در دین اهلل ب

قدم بر عمل و علم م و !؟70بدهد انه نزد شخص چیزی نباشد چگونه میتواند برای دیگر كهنگامی
ما ل يتم الواجب إل به »ه كشرط صحت و قبولی آن میباشد ، و قاعده واجب درین مورد اینست  

 .میل منیگردد خود واجب میباشدكه واجب بدون آن تكهرآنچیزی   -، «فهو الواجب

                                                   
 .كن أن یعطیه لخآخرینجاهل الشيء كفاقده ال می.  70



 
  
 

 
 
 

 ..الرد علی األنتخابات 12

در قضایای سیاسی و نظامی  و تدبری ركصحت علم و عقل مهچنان صحت اندیشه و تفو از 
را  علم اربردكو   فایت استعمالكافی دارند اما  كو اقتصادی و اداری میباشد، زیرا بسیاری افراد علم  

 .ندارند در عمل
ا َقاُلوا أَنَّى َيُكوُن  }:و اهلل متعال میفرماید ُهْم ِإنَّ اللََّه َقْد بَ َعَث َلُكْم طَاُلوَت َمِلكا َوَقاَل َلُهْم نَِبی ُّ

َنا َوَنْحُن َأَحقُّ بِاْلُمْلِك ِمْنُه َوَلْم يُ ْؤَت َسَعةا ِمَن اْلَماِل َقاَل ِإنَّ اللََّه اْصَطَفاهُ   َعَلْیُكْم َلُه اْلُمْلُك َعَلی ْ
 .231/البقرة-{َواْلِجْسِم َواللَُّه يُ ْؤِتي ُمْلَكُه َمْن َيَشاُء َواللَُّه َواِسٌع َعِلیمٌ  ِفي اْلِعْلمِ  َوزَاَدُه َبْسَطةا 

طالوت را براي زمامداري مشا  مهانا اهلل: به آنان گفت  [بنی اسرائیل: یعنی] شاننيب و  : ترمجه
چگونه او بر ما حكومت داشته باشد با این كه ما از او براي : بزرگان قوم گفتند . روانه كرده است 

 علمبرگزیده است و او را بر مشا  اهلل: و دارائي زیادي ندارد ؟ گفت زمامداري سزاوارترمی و او كه مال 
)  و. خبشد ملك خود را به هركس كه خبواهد مي اهللم او را وسعت خبشیده است و جس( قدرت ) و 

  .است ( از لیاقت افراد براي منصبها ) فراخ ، و آگاه  اهلل( احسان و تصّرف و قدرت 
 

ام شریعت و كتا بتواند اح :، عقلی و نفسی باشد قوت ايمانی و بدنی بايد متصف به: سابعاا 
 .و اداره مناید جه آن تطبیقومت و سیاست را به هبرتین و كامور ح

و  نابینا ، یا ناشنواام شرعی بوده و كلذا الزم است ولی االمر مسلمانان قوی و قادر به قیام اح
ه مانع خوبی كنباشد   و جبون و یا ترسو و یا سائر نقص در اعضاء 71یا مقطوع الیدین و الرجلنی
 .پیشربد امور توسط وی گردد

ُهْم ِإنَّ اللََّه َقْد }: مر بنی اسرائیل میگویده اهلل متعال در مورد ولی االكمهانطوری  َوَقاَل َلُهْم نَِبی ُّ
َنا َوَنْحُن َأَحقُّ بِاْلُمْلِك ِمْنُه َوَلْم يُ ؤْ  ا َقاُلوا أَنَّى َيُكوُن َلُه اْلُمْلُك َعَلی ْ َت َسَعةا ِمَن بَ َعَث َلُكْم طَاُلوَت َمِلكا

                                                   
 .دست و یا پا بریده.  71



َواللَُّه يُ ْؤِتي ُمْلَكُه َمْن َيَشاُء َواللَُّه  َوزَاَدُه َبْسَطةا ِفي اْلِعْلِم َواْلِجْسمِ ُكْم اْلَماِل َقاَل ِإنَّ اللََّه اْصَطَفاُه َعَلیْ 
 .231/البقرة-{َواِسٌع َعِلیمٌ 

. طالوت را براي زمامداري مشا روانه كرده است  مهانا اهلل: شان به آنان گفت نيب و  : ترمجه
چگونه او بر ما حكومت داشته باشد با این كه ما از او براي زمامداري سزاوارترمی : بزرگان قوم گفتند 

جسم ( قدرت ) و  علمو او را بر مشا برگزیده است  اهلل: و او كه مال و دارائي زیادي ندارد ؟ گفت 
احسان و تصّرف ) و . خبشد ملك خود را به هركس كه خبواهد مي اهللو  او را وسعت خبشیده است

  .است ( از لیاقت افراد براي منصبها ) فراخ ، و آگاه  اهلل( و قدرت 
متمایز   از سایر اشخاص ومت و پادشاهی در برابر بنی اسرائیلكه طالوت را برای حكبناً آنچیزی

 .مجال و قوت جسمی بود...گردانید مهان وسعت وی در علم
ه قوی و امنی كت و والیت میباشد  مو كامیاب و پریوز در امر حك م و ولی االمركحا آن پس 

در آن  و توانائی استعمال اسحله شجاعت و زرنگی اوت ،كدرایت ، ذ  قوت ، بوده و مهه صفات
 .واحد در وی مجع باشد

صحابه بود از نبی صلی اهلل علیه  بار فقهایك ه ازك رضی اهلل عنه ذر غفاریه أيب كزمانیو 
رد نيب صلی اهلل علیه وسلم وی را به دلیل ضعف بدنی اش شایسته چننی منصبی كوسلم طلب امارت  

أل تستعملنی ؟ ! يا رسول اهلل : قلت: عن أبي ذر قال»:ندكه مسلم روایت میكندانست ، طوری
 و إنها يوم القیامة،. مانةو إنها ا. ضعیف كإن! يا أبا ذر: لثم قا.بیكعلی منفضرب بیده : قال

 .«خزي و ندامة، إل من أخذها بحقها و أدی الذي علیه فیها
رسول :  منیگردانی؟ گفت( والی)آیا مرا امری ! یا رسول اهلل: از أيب ذر روایت است گفت :ترمجه

تو فرد ضعیفی هستی، و  !ای ابو ذر :گفتسپس  اهلل صلی اهلل علیه وسلم دستش را بر شانه ام زد و 
ه كامانت است، و باعث شرم ساری و پشیمانی در روز قیامت ، مگر آن( والیت و امارت ) این امر 

 .ه بر باالیش است اداء منایدكبرحق متولی آن گردد و حق آنرا  
يا أبا ذر إني »:ه نبی صلی اهلل علیه وسلم برای ابو ذر میگویدك،   و در روایت دیگر آمده است

 .72«ما أحب لنفسي ل تتأمرن علی أثنین و ل تولین مال يتیم كضعیفاا و إني أحب ل كأرا
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 ..الرد علی األنتخابات 13

ه آنچه را خبود دوست ك( جز این نیست ) ضعیف میبینم ، و بو ذر من ترا شخص ای ا: ترمجه
و  هرگز امارت دو نفر را عهده دار مشو! سندم دوست داشته و میپ نیز دارم و میپسندم برای تو
 .نكوالیت مال یتیم را اخذ م

َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم بَ ْیَن النَّاِس ِإنَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم َأْن تُ َؤدُّوا اأْلََمانَاِت ِإَلى }:و اهلل متعال و میفرماید
 .13/النساء -{َأْن َتْحُكُموا بِاْلَعْدلِ 

برسانید  آن( و مستحقنی ) دهد كه امانتها را به صاحبان  به مشا دستور مي اهلل  بیگمان : ترمجه
 .كنید   مكبه عدالت حنشستید این كه  (ومت كو ح) قضاوت  به ، و هنگامي كه در میان مردم

َر َمِن }:میفرماید در قصه دخرتان شعیب و موسی و َقاَلْت ِإْحَداُهَما يَا أََبِت اْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخی ْ
 .21/القصص -{اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اأْلَِمینُ 

ن چرا كاو را استخدام  ! ای پدر من: گفت(دخرت شعیب علیه السالم )ی از آن دو كوی: ترمجه
 .ار باشدكو امانت  ( نریومند ) ه قوی كنی شخص است  كه استخدام  كسی را  كه هبرتین  ك

 مل اسالمی چون والیت و یا حضانتع كیجسمی و بدنی الزمه ای  ه قوتكزمانی پس
 .عام مسلمانان میباشد ومت و امارتكالزمه ح، از باب اولی باشد

 
میباشد ، یعنی در ترجحی غالبًا از موضوعات و مسائل اختالفی و : امامت قريشی: مسأله

 م در وجود دو شخص موجود شودكبرای حا  ه مجیع صفات و شروط و ضوابط و قیود واجبكصورتی
ی آن قریشی و دیگر آن غری قریشی باشد ، پس قریشی مستحق و اولی بر امامت و خالفت كو ی

 .میباشد
في . أمر خَلفة أي. ل يزال هذا األمر»:رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم میفرماید ه ازكطوری

 .«73منهم أثنان قريش، ما بقي

                                                   
 .متفق علیه.  73



حتی دو نفر  هكپیوسته در میان قریش باقی میماند ، تا آن( خالفت و امارت ) این امر : ترمجه
 .ازیشان نیز باقی مانده باشد

به اهلل في النار علی وجهه ، ما كإن هذا األمر في قريش ل يعاديهم أحد إل  »: و یا حدیث 
 .«74أقاموا الدين

ند ، كسی با ایشان خمالفت و دمشنی منیكدر قریش است ،  ( خالفت و امارت ) این امر : ترمجه
 .نندكه دین را اقامه  كند ، تا هنگامیگه اهلل او را در آتش جهنم بروی می افكمگر این

 .«75الناس تبع لقريش في الخیر و الشر»:  و یا حدیث
 .مردم در خری و شر خویش تابع قریش است :ترمجه

زیرا ،  به این احادیث نباید به  گونه مطلق و اختصاصاً به وجوب امامت به قریش استدالل گردد
ه برخالف ك، بدلیل این نه وجوب آن قریش داللت داردبر ترجح امامت و خالفت در  این احادیث

 .آن نصوص دیگر ثابت میباشد
ُمجدع يقودكم بكتاب اهلل  إن أمر علیكم عبد»: :ه نبی صلی اهلل علیه وسلم میفرمایدكطوری

 .«76فاسمعوا له و أطیعوا
هرگاه غالم گوش و بینی بریده ای بر مشا بر مبنای كتاب اهلل حكم كند از وی بشنوید و : ترمجه

 .اطاعت كنید
 .«77أسمعوا و أطیعوا ، و إن استعمل علیكم عبد حبشي كان رأسه زبیبة»: و میفرماید

هرچند باالی مشا غالم حبشی كه سرش به مانند كشمش باشد بشنوید و اطاعت كنید ، : ترمجه
 .بر حكومت گمارده شود

مبالغه  هكتولی چننی شخص نیست بل دست و گوش و بینی بریدهدرین احادیث مراد از غالم 
، زیرا واضح و رنگ پوست وی است  بدون در نظر داشت قبیله و نسب در اطاعت از ولی االمر

                                                   
 .البخاری.  74
 .1111: صحیح اجلامع.  75
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 ..الرد علی األنتخابات 11

ین ر دریده منعقد منیگردد؛ و از طرف دیگر بو دست و پا و گوش و بینی ه امامت بر غالم كاست  
 .ر شده استكعام بدون قید قریشی بودن آن ذ  بصورت جا حدیث

 .«78م ما ُحملتمك، و علیملواما حُ ، فإنما علیهم أسمعوا و أطیعوا»:و در حدیث دیگر میآید
(  از ثواب و عقاب اعمال ناشی) نید ، زیرا كبشنوید و اطاعت  ( تان از امریان) : ترمجه

(  ثواب و عقاب)نند ، و مشا نیز مسئولیت كمسئولیت امارت و امامت ایشان را خودشان محل می
 .دنیكاطاعت و شنیدن از ولی االمر تانرا محل می

 الذي علی ، فاإلمامعن رعیته م مسئولكلكم راع و  كلك أل »:و در حدیث دیگر میآید
 .«79 عن رعیته راع و هو مسئول الناس

ل رعایای خود هستید ، امام و از مشا مسئو  كدام مشا نگهبانید و هریكه هر كآگاه باشید  : ترمجه
 .نگهبان است و از رعایای خود مسئول استه بر مردم نگهبان كمهان است   خلیفه

قریشی بودن ر كامر به شنیدن و اطاعت از ولی االمر بصورت عام بدون ذ نیز ه درین احادیث ك
 .قبیله و نسب دیگر آمده است یا

ني أجلی و أبوعبیدة حي أستخلفته ، كإن أدر »:ه میگویدك و از عمر بن خطاب روایت است
 .«80ني أجلي ، و قد مات أبو عبیدة ، أستخلفت معاذ بن جبلكفإن أدر 

زنده باشد او را جانشنی خویش من فرا رسد و ابو عبیده بن اجلراح ( مرگ  )اگر أجل : ترمجه
نم ، و اگر أجل من فرا رسد و أبو عبیده مرده باشد ، معاذ بن جبل را خلیفه یا جانشننی كتعنی می

 .نمكخویش تعنی می
 .ه انصاری خزرجی بودكو معاذ بن جبل قریشی نبود ، بل

                                                   
 .مسلم. 78
 .متفق علیه.  79
 .بسند رجاله ثقات. 513: أخرجه أمحد.  80



از یعنی حجة الوداع ه در آخرین حلاظات حیات نبی صلی اهلل علیه وسلم كو مهچنان حدیث  
يا أيها الناس إن »:ه میفرمایدكمیباشد طوری رضی اهلل عنه ار عمركق این  اداو روایت شده است مص

أل ل فضل لعربي علی عجمي ول لعجمي علی عربي ول ألحمر  ، م واحدكم واحد و إن أبا كرب
 .«81...مكم عنداهلل أتقا كرمكعلی أسود ول ألسود علی أحمر إل بالتقوی ، إن أ

آگاه باشد هیچ عرب ای بر عجم و رب مشا واحد و پدرتان واحد است ، مهانا ای مردم : ترمجه
هیچ عجمی بر عرب فضلیت ندارد ، و هیچ سیاه پوستی بر سرخ پوست و هیچ سرخ پوستی بر سیاه 

 .قوی ، زیرا گرامی ترین مشا نزد اهلل متقی ترین مشا استپوست برتری ندارد مگر به ت
با آن بر نسخ احادیث متقدم و متضاد در معنی  وانیث میتمهینطور نظر به متأخر بودن این حد

 .ردكاستدالل  نیز 
نیة ، و لنعم األمیر یلتفتحن القسطنط»:ه میگویدكو از نبی صلی اهلل علیه وسلم روایت است  

 .«82الجیش ك، و لنعم الجیش ذلأمیرها
ر است كلش كامری است امری آن ، و چه نی كنیقسطنطینیه فتح خواهد شد ، و چه : ترمجه

 .ر آنكلش
خلیفه عثمانی « حممد الفاتح»ه فتح قسطنطینیه توسط جماهد معروف كو این امر واضح است  

، و قبل از آن نیز قسطنطینیه توسط شخص دیگر است ، و او شخص غری قریشی بودصورت گرفته 
 .فتح نشده است

قیفه بنی ساعده گفته بود ه در سكر صدیق رضی اهلل عنه استناد گردد  كو اگر به استدالل ايب ب
أنتم المراء و  صدقت: ، این امر برای قریش است و سعد بن عبادة نیز با او موافقت منود و گفت

 .راست گفتی مشا امریان و ما وزیران هستیم :یعنی – .نحن الوزراء
بابر و كر درست بود زیرا در آن زمان از میان قریش ا كاستدالل ابوب: در جواب باید بگومی

افاضل صحابه حیات داشتند و نسبت به سایر مردمان از مهاجرین و انصار مستحق بر خالفت و 
 .امارت بودند ، و باید ایشان ترجحاً متولی خالفت میشدند

                                                   
 . 2114.. رواه أمحد، و السلسلة الصحیحة ، صحیح الرتغیب.  81
 .، وقال حدیث صحیح األسناد و وافقه الذهيب3/322، 3411:أخرجه احلاكم يف املستدرك.  82



 
  
 

 
 
 

 ..الرد علی األنتخابات 13

ه خالفت برای قریشی بصورت مطلق ثابت نیست كردمی واضح میشود  كه بیان  كبناً نظر به ادله  
غری قریشی به صورت مساوی موجود گردد ، قریشی  ، پس هرگاه شروط خالفت در وجود قریشی و

ترجحًا به خالفت تعنی میگردد ، در غری آن اگر غری قریشی صاحل تر ، شایسته تر باشد باید به 
( ه غری قریشی بود ك)اگر معاذ بن جبل : ه عمر رضی اهلل عنه گفتكخالفت تعنی گردد ، مهانطوری

نسبت به ردم؛ یعنی و او را ترجحاً كینمورد مشورت هم منیسی در كردم ، و هیچ  كاو را خلیفه تعنی می
سی مشورت هم كد و با هیچ  ر كه قریشی نیز در میان شان بود خلیفه تعینی میك بزرگان صحابهسایر 

ه خمالف با قرآن و سنت كه ما به اتباع از وی و سنت وی در صورت  كسی است  كرد؛ و عمر  كمنی  
 .ور هستیمنبی صلی اهلل علیه وسلم نباشد مأم

 
 تعین خلیفهمنهج و طريقه درست : مبحث سوم

در تعنی خلیفه و ولی االمر مسلمان  :در مسأله چگونگی تعین خلیفه و امام بايد بگويم
طریقه و منهج رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم و خلفای راشدین و هدایت را اعتبار میدهیم ، بدلیل 

-{أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطیُعوا اللََّه َوَأِطیُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي اأْلَْمِر ِمْنُكمْ يَا }:ه اهلل متعال میفرمایدكاین
 .11/النساء

به سنت  كبا متس) و از رسول ( با پریوی از قرآن ) از اهلل ! ه امیان آورده اید كسانیكای  : ترمجه
 .نیدكو از زمامداران و صاحبان امر خویش اطاعت  ( او 

مر و خلفاء مهانا االو اطاعت از اولی االمر متضمن پریوی ازیشان نیز میباشد ، و هبرتین اولی 
 .رده اندكی پریوی  كنی به ه ازیشانكاست   سانیكخلفای راشدین و  

اِبُقوَن اأْلَوَُّلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواأْلَْنَصا}:ه اهلل متعال در مورد ایشان میفرمایدكمهانطوری ِر َوالسَّ
ُهْم َوَرُضوا َعْنُه َوَأَعدَّ َلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري َتْحتَ َها اأْلَ  نْ َهاُر َوالَِّذيَن ات َّبَ ُعوُهْم بِِإْحَساٍن َرِضَي اللَُّه َعن ْ

ا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظیمُ   .511/التوبة-{َخاِلِديَن ِفیَها أَبَدا



كه به نیكي روش آنان را در پیش گرفتند پیشگامان خنستنی مهاجران و انصار ، و كساين   : ترمجه
 اهللخوشنودند ، و  اهللنان خوشنود است و ایشان هم از از آ اهللیشان را به خويب پیمودند ، و راه ا

ها جاري است  آن رودخانه( درختان و كاخهاي ) را آماده ساخته است كه در زیر  جنتبراي آنان 
  .وزي بزرگ و رستگاري سرتگ این است پری . مانند  و جاودانه در آجنا مي

َر َسِبیِل اْلُمْؤِمِنینَ َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمْن بَ ْعِد َما تَ بَ یََّن َلُه اْلُهَدى }:و میفرماید نُ َولِِّه  َويَ تَِّبْع َغی ْ
 .551/النساء-{َما تَ َولَّى َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصیراا

ند ، و راهی ك ار شد ، با پیامرب خمالفتكای او آشهدایت بر ه راه كس پس از آنكو هر  :ترمجه
( عاقبت ) رده است وا میگذارمی ، و كند ، او را بدانچه روی خود را بدان سو  كغری مؤمنان را پریوی  

 .شانیم و چه بازگشتگاه بدی استكوی را به جهنم می
ويتبع طريقاا غیر : ول، يق{ويتبع غیر سبیل المؤمنین}:میگوید( 1/213) شو طربی در تفسری 

طريق أهل التصديق، ويسلك منهاجاا غیرمنهاجهم، وذلك هو الكفر باهلل، ألن الكفر باهلل ورسوله 
 .غیر سبیل المؤمنین

ردن از طریق و شیوه غری طریق كپریوی  : ، به معنی( و راهی غری مؤمنان را پریوی كند): ترمجه
فر به اهلل میباشد ، كند ، و منهج غری منهج ایشان را تعقیب مناید ، و این  كاهل تصدیق را پریوی  

 .میباشد راه اهلل و رسول او و مؤمننی غری از و روش و شیوههر راه  فرك هكبدلیل این
صوصًا خلفای راشدین ، عشره مراد از مؤمننی درین آیت صحابه میباشد ، خ رتینكبنًا نزدی

 .ان برای اتصاف به این صفت هستندسكو اصحاب غزوه بدر و بیعت رضوان هبرتین   مبشره
 بدر و اصحاب بیعت رضوان میتوان صحابه خصوصًا عشره مبشره و اصحاب غزوه  بر زیرا تنها

، و شهادت دادن به امیان غری از آنان جز  به مؤمن بودن آنان گردیدشهادت داد و قائل  را امیان
نبی صلی اهلل علیه وسلم روایت  هكامر قلبی میباشد، مهانطوری كه امیان یكدلیل ایننیست ، ب یگمراه
ل تقل مؤمن : يا رسول اهلل أعطیت فَلناا  و منعت فَلناا ، و هو مؤمن؟ قال: ال سعدق»: است

 .«83{...قالت العراب آمنا}قال ابن شهاب  -وقل مسلم

                                                   
 .، صححه اآللباين يف التعلیق3114:رواه النسائی.  83



 
  
 

 
 
 

 ..الرد علی األنتخابات 11

به یا رسول اهلل : سعدگفت (ردكغنائم را تقسیم میه نبی صلی اهلل علیه وسلم كهنگامی) :ترمجه
: ه او مؤمن است؟ نبی صلی اهلل علیه وسلم گفتكردی، در حالیكفالنی دادنی و فالنی را منع  

ه مسلمان بگوید؛ و ابن شهاب در توضح این حدیث این آیت را شاهد كسی را مؤمن نگوید بلك
 .{84...ه اسالم آورده امیكه بگوید  كیاوریده اید بلامیان ن: بگو اعراب گفتند امیان آوردمی}.میاورد

 .«85أسلم الناس و آمن عمرو بن العاص»:و میفرماید
 .مردمان مهه اسالم آورده اند ، و عرو بن العاص امیان آورده است: ترمجه

َلم عَلنیة ، و اليمان الس»:ه گفتك میآید از نبی صلی اهلل علیه وسلم و در روایت دیگر
 .«86التقوی هاهنا ، التقوی هاهنا: يشیر بیده إلی صدره و يقول ثم-القلبفي 

رد و  كاش بسوی سینه اش اشاره   سپس با دست -اسالم علنی است و امیان در قلب :ترمجه
 .تقوی اینجا است ، تقوی اینجا است: گفت

: و فی رواية 87ر و عمركاقتدوا بالذين من بعدي أبي ب»:و نبی صلی اهلل علیه وسلم میفرماید
 .«88ر و عمر يرشدواكابي ب -اي من بعدي -إن يطع الناس

بعداز  -اگر :نید ، و در روایت دیگر آمده استكر و عمر اقتداء  كبعد ازمن به ابوب: ترمجه
 .نند هدایت میشوند كر و عمر اطاعت  كمردم از ابو ب -من

وا بها و كتمس بعدي ي و سنة الخلفاء الراشدين المهدين منم بسنتكعلی »:میفرماید و
 .89«ل بدعة ضَللةكل محدثة بدعة و  كم و محدثات األمور فإن  كعضوا علیها بالنواجذ و إيا 

                                                   
 .53:احلجرات.  84
 .4333:صحیح سنن الرتمذي.  85
 .، ولكن معناه صحیح ألن هلا شواهد عدة2231:ضعفه االلباين يف ضعیف اجلامع ،41451:مصنف ابن ابی شیبة.  86
 .5532:رواه الرتمذي ، ابن ماجه و امحد ، صحیح اجلامع.  87
 .2221: ، السلسلة الصحیحة33: اليب نعیم االصبهاين/، تثبیت اإلمامة و ترتیب اخلالفة  2114:شرح اصول اعتقاد اهل السنة.  88
 .41:، صحیح الرتغیب2131:ماجه و الرتمذي و صحیح اجلامعرواه ابن .  89



 كبه آن متمس ، شده و هدایت راشدین ت پریوی از سنت من و سنت خلفایاسبرمش: ترمجه
و برحذر باشید از امور نو پیدا ، زیرا هر امر نوپیدا  ، 90م گریدكشوید و با دندان های خویش آنرا حم

 .است( گمراهی)بدعت و هر بدعت ضاللت 
ه در مقابل كراسی میباشد  كه در عصر حاضر است مهانا بدعت دمیو كو از بدترین بدعت های  

وده ار بكفر آشكراسی  كان دمیو كدین اهلل و شریعت اسالم به عنوان دین قرار گرفته است ، و اصول و ار 
ی از مظاهر عمده و اساسی در كو انتخابات یو دمشن اسالم میباشد؛  كو دعوت گر به آن مشر 

 .راسی استكدمیو 
فار خصوصًا در امور كو از طرف دیگر نبی صلی اهلل علیه وسلم مسلمانان را از مشاهبت به  

ارزنده و  ایومت و رعیت دارای از مؤلفه ها و شاخصه هكرده است ، و اصول حكدینی ایشان منع  
فار در امور دینی شان از اصول و اساسات كهردین به مشول ادیان آمسانی است ، و خمالفت با   مهم

 .شریعت اسالمی میباشد
َوَلْن تَ ْرَضى َعْنَك اْلیَ ُهوُد َوَل النََّصاَرى َحتَّى تَ تَِّبَع ِملَّتَ ُهْم ُقْل ِإنَّ }:ه اهلل متعال میفرمایدكطوری

 ُهَو اْلُهَدى َوَلِئِن ات َّبَ ْعَت َأْهَواَءُهْم بَ ْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َوَل ُهَدى اللَِّه 
 .521/البقرة-{َنِصیرٍ 

ایشان ( و ملت ) ه از دین كیهودیان و مسیحیان هرگز از تو خشنود خنواهند شد ، تا این :ترمجه
نی ، كهدایت اهلل هدایت است ، و اگر از خواستها و آرزوهای ایشان پریوی  تنها : نی، بگوكپریوی  

 .ه علم و آگاهی یافته ای ، هیچ سرپرست و یاوری از جانب اهلل برتو خنواهد بودكبعداز آن
شرع، قانون، طریقت، مذهب، : عبارت از در لغت رتین معانی آن كدر نزدی :و دين يا ملت

ردن در كردن ، پذیرفنت ذلت، خضوع  كعادت، آداب و رسوم ، اطاعت و بنده گی ، فرمانربداری  
 .است....سی بودنكاماًل در اختیار  كردن،  كبرابر قدرت و سیطره فردی خاص ، خدمت  

ه برتر است ؛ و ه دارای سلطكسی  كاز جانب   استیالء و چریه گی: ا در اصطالح قرآنام
ه دارای سلطه و قدرت است ؛ و حدود ، قواننی ، راه و كسی  كاطاعت، بنده گی و خضوع در برابر  

                                                   
 .كه نشانده ای تأكید بر اتباع است: دندان های اخری را میگوید: نواجذ.  90



 
  
 

 
 
 

 ..الرد علی األنتخابات 12

ردن و پذیرفنت سلطه كمیت و سلطه برتر ؛ و اطاعت  كنند ؛ و حا كه مردم از آن پریوی می  كروشی  
 .91.... میت مطلق و برتركآن حا 

َناتُ َوَل َتُكونُوا َكالَِّذيَن ت َ }:میفرمایدو   .511/آل عمران-{َفرَُّقوا َواْختَ َلُفوا ِمْن بَ ْعِد َما َجاَءُهُم اْلبَ ی ِّ

نشانه های ه كنده شدند و اختالف ورزیدند ، پس از آنكه پرا كسانی نشوید  كو مبانند  : ترمجه
 .برای آنان رسید( وحی اهلی ) روشن 

الَِّذيَن فَ رَُّقوا ِدينَ ُهْم وََكانُوا ِشیَ عاا ُكلُّ ِحْزٍب ِبَما َوَل َتُكونُوا ِمَن اْلُمْشرِِكیَن ِمَن }:و میفرماید
 .45/الروم-{َلَدْيِهْم َفرُِحونَ 

ردند ، و فرقه فرقه شدند ، و كه دین خود را پاره پاره  كسانیكان نباشید، از  كاز مشر  :ترمجه
 .92هرگروه و حزبی به آنچه نزد خود دارند خوشحال اند

َقِلُبوا يَا }: و میفرماید  أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن ُتِطیُعوا الَِّذيَن َكَفُروا يَ ُردُّوُكْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم فَ تَ ن ْ
 .{َخاِسرِينَ 

فر بر میگرداند و كنید ، مشا را به  كافران فرمانربداری  كه امیان آورده اید اگر از  كسانیكای  : ترمجه
 .بر میگردید( فر و حرمان كاز سوی امیان ودین به سوی  ) زیان دیده 

م شبرا بشبر أو ذراعا بذراع كلتتبعن سنن الذين من قبل»:نبی صلی اهلل علیه وسلم میفرماید و
 .«93فمن؟: الیهود و النصاری؟ قال: تموه قالواكوا جحر ضب لسلكحتی لو سل
ه قبل از مشا بوده اند قدم به قدم و ذراع به ذراع كسانیكمهانا مشا از شیوه و طریقه ای  : ترمجه

ه اگر آنان در سوراخ سومساری در آیند مشا نیز به متابعت از آنان داخل كرد تا جائیكپریوی خواهید  
سی دیگر كآیا  : آیا یهود و نصاری را میگوئی ای رسول اهلل؟ گفت: آن سوراخ مریوید، صحابه گفتند

                                                   
 .511-514أستاذ ابوعلی املودودی،صاز / اصطالحات چهار گانه در قرآن.  91
 .وغریه میباشد...این آیت مهچنان دلیل بر حترمی ساخنت حزب و مجیعت و فرقه و اجنمن .  92
 .1114: صحیح اجلامع .متفق علیه . 93



نید و خمالفت با آنان كنی یهود و نصاری پریوی میكفار و مشر كیداً از  شد: یعنی. ] غری از آنان است
 [را برای خویش ذلت میدانید

تاب مفیدی را كفار  كدر مورد خمالف و عدم مشاهبت در امور با   و شیخ االسالم ابن تیمیة
: میگویدو  حتریر منوده است«94أقضاء الصراط المستقیم مخالفة اصحاب الجحیم»حتت عنوان 

 .95فر ، أو معصیة غالباا كالُمشابهة تفضي إلی  
فر كغالباً معصیت و گناه و  گاهی اوقات به درجه  ( نی كفار و مشر كدر امور  ) مشاهبت : ترمجه

 . مریسد
 

 .شیوه های تعین خلیفهچگونگی و : مبحث چهارم
 :در تعنی خلیفه دو شیوه میباشد نبی صلی اهلل علیه وسلم و خلفای راشدین طریقه و منهج  

 (.مطلق جانشینی ) استخالف  -5
 .(اهل حل و عقد) شوری  -2

 
 :استخَلف  -5

اما نبی  ،ثابت میباشد صدیق رضی اهلل عنه ركو ابی ب نبی صلی اهلل علیه وسلم سنت از . أ
،  ه به والیت امر مسلمانان میگماشتكا  ری سانكدر حیات خویش  : صلی اهلل علیه وسلم

از هبرتین شان در علم و فقاهت، فضلیت، تقوی، قوت و شجاعت، عدالت و استقامت 
ه از ایشان در امور ك، و مهینطور اشخاصی را  میبودند...در دین، صداقت و حریت 

ه از ابو كفار مشورت اخذ مینمود دارای چننی صفات بودند ، طوریكمسلمنی و جهاد با  
بن عفان ، علی بن ابی طالب ، سعد بن معاذ ، ر صدیق ، عمر بن خطاب ، عثمان كب

رد ، یعنی كوغری اصحاب مشوره می....، أسید بن حضری براء بن عازب ، عمرو بن عاص
 ومت ، علم و فقاهت و دولت داری میدانست ، و از طرف دیگر به فضائلكآنانرا اهل ح
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 ..الرد علی األنتخابات 13

ر كشخاص ايب بافضل ترین این ا این ه در رأسكبسیاری از صحابه اشاره منوده است ،  
یات زیادی درین مورد موجود است ، مهچنان حدیث عشره مبشره اصدیق قرار دارد ، و رو 

ه در كاصحاب دارد ، مهانطوری آن و ترتیب اسم بردن از آهنا داللت بر درجه فضلیت
مر في الجنة، و عثمان في الجنة، علي فی الجنة، ، وعر في الجنةكأبوب» :حدیث میآید

الزبیر في الجنة، عبدالرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة و  طلحة في الجنة،
 .«96 ، و أبو عبیدة بن الجراح في الجنةسعید في الجنة

ر در جنت است، عمر بن خطاب در جنت است، عثمان بن عفان در جنت كأبوب: ترمجه
است، علی بن أبی طالب در جنت است، طلحه در جنت است، زبری بن عوام در جنت 

عبدالرمحن بن عوف در جنت است، سعد در جنت است، سعید در جنت است،  است،
 .أبوعبیده بن جراح در جنت است

این  رد وكو عمر بن خطاب نیز بر اساس مهنی معیار شوری اهل حل و عقد را تأسیس  
ه اهلل و رسول اش از كسانیك، و گفت من شش نفر از  را مستحق خالفت دانست اشخاص

 ، زیرانیدكرده ام پس مشا از میان خویش خلیفه را انتخاب  كبرای مشا پیش   ندآنان راضی بود
ره به خالفت این اشخاص وجود داشت هرچند صراحت درین حدیث و ترتیب آن اشا

 .ندارد
از طرف رسول اهلل صلی اهلل علیه  صدیق ركه به استخالف ايب بكیگری  مهچنان اشاره د . ب

وسلم در نبی صلی هلل علیه : ه گفتكعنها است  حدیث عائشه رضی اهلل  وسلم وجود دارد
ادعي أبا بكر أباك و أخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف »:هنگام مریضی اش برامی فرمود
  97.«أنا أولى و يأبى اهلل و المؤمنون إل أبا بكر: أن يتمنى متمن و يقول قائل
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ه برایشان نامه ای كآنتا ! ر و برادرت را برامی خبوانكپدرت ابوب[ ای عائشه : ] ترمجه
ند ، و یا  ك[ خالفت ] ننده ای آرزوی كه آرزو  كبنویسم ، زیرا مهانا من از آن میرتسم  

سی كر از هر  كام، و اهلل و مؤمنان جبز ابوب[ خالفت ] من مستحق : گوینده ای گوید
 .دیگر این امر را إبا میورزد

امرأة النبي صلی اهلل علیه  أتت»:ه میگویدكچنان از جبری بن مطعم روایت است  و مه
، الموت: أنها تقولك ؟ كأرأيت إن جئت و لم أجذ: ، قالتوسلم، فأمرها أن ترجع إلیه

 .«98ركإن لم تجديني فأتي أبا ب: قال صلی اهلل علیه وسلم
رد تا كنزد نبی صلی اهلل علیه وسلم آمد ، پس او را امر  ( به قصد حاجتی ) زنی : ترمجه
نم كار  كچه  ) به من خربه ده اگر آمدم و ترا نیامب : ید، آن زن گفتنزدش بیآ یدیگر  وقت

اگر مرا نیابی نزد : رد ، گفتكنایت میك، گویا آن زن از مرگ نبی صلی اهلل علیه وسلم  ( ؟
 .ر بروكابو ب

 -إن يطع الناس: و فی رواية .99ر و عمركاقتدوا بالذين من بعدي أبي ب» :و میفرماید
 .100«و عمر يرشدوار كابي ب -اي من بعدي

بعداز  -اگر: نید ، و در روایت دیگر آمده استكر و عمر اقتداء  كبعد ازمن به ابوب: ترمجه
 .نند هدایت میشوند كر و عمر اطاعت  كمردم از ابو ب -من

صلی اهلل علیه  لما مرض النبي »:ه میگویدك است رواست و از عایشه رضی اهلل عنها
لما مرض النبي صلی : عن عائشة  و في رواية – 101الناسر أن يصلي بكأبا ب أمر وسلم

ر كمروا أبا ب: اهلل علیه وسلم مرضه الذي مات فیه ، أتاه بَلل يوذنه بالصَلة ، فقال
، فَل يقدر علی القراءة ،  كيب كر رجل أسیف ، إن يقم مقامكإن أبا ب: قلت. فلیصل
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 ..الرد علی األنتخابات 11

ن صواحب كإن: الثالثة و الرابعة فقلت مثله ، فقال في . ر فلیصلكمروا أبا ب: قال
 .«102...فصلی. ر فلیصلكيوسف ، مروا أباب

رد تا برای مردم مناز كر را امر  كه نبی صلی اهلل علیه وسلم مریض شد ، ابو بكهنگامی: ترمجه
، نبی صلی اهلل علیه وسلم مریض شد هكآنگاه  : ذارد ، و در روایت دیگر آمده استبگ

رد ، بالل نزدش آمد تا او را برای مناز با خرب گرداند ، نبی كه در آن وفات  كمهان مریضی  
ر مردی كابوب: من گفتمد ، گزار ر بروید تا برایتان مناز  كابو ب نزد: صلی اهلل علیه وسلم گفت

ه قرائت  كنرم دلی است چون به جایگاه تو بایستد گریه اش می گرید ، و توان آنرا ندارد  
د ، من گفته ام گزار ر بروید تا برایتان مناز بكنزد ابو ب: فتند ، نبی صلی اهلل علیه وسلم گك

ردم ، و نبی صلی اهلل علیه وسلم نیز بار سوم و چهار عنی جواب را داد و در كرار  كرا ت
وید تا برای گر را بكب، ابو ه مانند زنان هم صحبت یوسف هستیدزنان بمشا : اخری گفت

 .برای مردم مناز گزارد ركبپس ابو . مردم مناز بگزارد
 

مهه داللت به اشاره متعدد دیگر رده امی و سایر احادیث كه ما درینجا نقل  كاین احادیثی را  
ید نبی صلی اهلل علیه كر و عمر دارد ، اما از قرائن تأكاستخالف نبی صلی اهلل علیه وسلم به ابوب

بر ر بعد از خودش بیشرت دیده میشود ، و اهل علم و حدیث و مؤرخنی نیز كوسلم به خالفت ابوب
ر و دالئل و شواهد از اقول نبی صلی اهلل علیه وسلم و روحیه كنظر به فضائل ابوب صدق این ادعاء

سی را بعد از خود امام كه صرحیًا نبی صلی اهلل علیه وسلم هیچ  كبا وجود آن، قائل هستند صحابه
 .رده بودكن مسلمانان تعنی

تعداد دیگر از كوی...غفاري ، ايب ذر و عباس بن عبداملطلب س عبدالرمحن بن مسرةكو برع
 .منع منوده است و تولی والیت امر مسلمانان صحابه را از گرفنت امارة
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دلیل بر والیت ( ر و والیات داراالسالم كتولی بر امارت لش) و از جهت دیگر والیت صغراء 
 .میباشد( والیت امر عام مسلمانان خالفت و ) رباء ك

حتی والیت دو : عنه تنها به دلیل ضعف بدنی گفتزیرا نبی صلی اهلل علیه وسلم ابوذر رضی اهلل
ر ك، ابوب نفر یعنی والیت مال یتیم را نیز عهده دار مشو ، و اصحابی چون كه والیت یكنفر بل

 ، عمرو بن عاص ، علی بن ايب طالب معاذ بن جبل ، ابوعبیده بن اجلراح صدیق ، عمر ، علی ،
ه شایستگی و توانائی عهده دار شدن والیت امر مسلمانان را داشت ، بر كا  ه ر وغری ...رضی اهلل عنهم

ه بعداز رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم كر و یا والیت امر والیات دار االسالم گماشت،  كامارت لش
ه آنان توانائی عهده دار شدن خالفت ك به ثابت شدحار ، عمر و سایر صكنیز این امر در اقوال ابوب

به خالفت  رضی اهلل عنهم  و معاویه علي عمر و ر ،كابوب اصحاب چون و بسیاری از آن را میباشند
بعنوان اشخاص ...تعداد دیگر شان چون عبدالرمحن بن عوف ، زبری بن عوام ك، و ینیز رسیدند

 .پیشنهاد شدند ماهلل عنهرضی ا ، و عثمان رف عمرپیشنهادی برای عهده دار شدن خالفت از ط
 
عمر بن خطاب صراحت   اش به ر صديق رضی اهلل عنه در مورد استخَلفكما عمل ابوبا

موضوع خالفت را بعد از خود در میان صحابه رضی اهلل عنهم به مشوره   :ه كطوری ، امل داردك
رد آنشخص این امر را از خود دفع و آنرا برای كه در این مورد صحبت میكسیكگذاشت ، و با هر 

 كاز مهنی جهت یامل به این امر میدید میطلبید ، كه او را صاحل تر و داری اهلیت  كبرادر دینی خود  
ما ای خلیفه رسول اهلل  :ردند و گفتندكر مراجعه  كزد ابوبتعداد زیادی اصحاب مجع شده و ن

درین  ببینم چه شخصیمرا مهلت بدهید تا : ر گفتك؛ ابوبمیخواهیم نظر تو را درین مورد بدانیم ؟ 
 .احل استبا اهلل و دین و بنده گان اهلل ص امر

مرا از عمر بن خطاب با خرب ساز : ر عبدالرمحن بن عوف را خواست و برایش گفتكبپس ابو 
به ه تو نسبت كمرا از چیزی میپرسی  : ؟ عبدالرمحن گفت[یعنی در مورد شخصیت وی برای من بگو]

 ؟تو در موردش چه میگوئی در جایش بگذار، را ن موضوعای: ر گفتكابوب! من آگاه تر به آن هستی
نی ؛ بعداً كه تو در مورد آن تصور میكه او هبرت از آنچیزی است  كبه اهلل سوگند  : عبدالرمحن گفت

تو آگاه : مرا از عمر بن خطاب با خرب ساز ؟ عثمان گفت: و گفتعثمان بن عفان را خواست ، 



 
  
 

 
 
 

 ..الرد علی األنتخابات 13

به اهلل : باوجود آن ای ابو عبداهلل ؟ پس عثمان گفت: ر گفتكابوب! ترین ما نسبت به او هستی
ار كه آشكه آنچه در هنان دارد هبرت از آنچیزیست  كسوگند آنچه من نسبت به آن آگاهم اینست  

اگر عمر  ند ،كر گفت اهلل ترا رمحت  كدر میان ما نیست ؛ پس ابوب یو به مانند او شخصمیسازد ، 
یعنی اگر عمر خالفت را بعداز من عهده دار نشد ترا ] این امر را نپذیرد دست از تو بر منی دارم ،

به اهلل : ، أسید گفت پرسیدبعداً أسید بن حضری را خواست ، و عنی سؤال را از وی  [خلیفه میگردامن
یشود و به خشم اهلل خشم ا بعداز تو هبرتین شخص میدامن ، به رضایت اهلل راضی مه او ر كسوگند  
( خالفت ) ار میسازد ، و برای این امر كه آشكه هنان اش هبرت از آنست  كسی است  كو  ، میگرید

بار كتعداد دیگر از  ك، و مهنی طور با سعید بن زید و یسی شائسته تر نسبت به او نیستكهیچ  
نظر بودند ، جبز  ك، و مهه ایشان تقریبًا در مورد عمر به یردكصحابه و انصار و مهاجرین مشوره  

اهلل چه خواهد گفتنی  نزد: ر گفتكو برای ابو ب ه از شدت عمر خوف داشتك طلحه بن عبیداهلل
) ه شدت و غلظت كند در حالیكه ترا از استخالف ات به عمر بر باالی ما سؤال  كهنگامی

 را از اهلل میرتسانید؟ن آیا م: و گفت! مرا بنشانید: ر گفتكابوب ؟شاهد هستیوی را ( ختگریی س
یا اهلل من : ه در امور بر مشا ظلم روا دارد ، و اگر اهلل از من پرسید برایش میگومیكسی  كنابود باد هر 

لت و شدت را از غلظ ه اوكسیكسان تو را خلیفه گردانیده ام ، بعدًا برای  كبر باالی ایشان هبرتین  
و از ) یار مالمی میبیند مرا بس( طلحه)ه حاال او كاین بدان خاطر است   ،ردكعمر میرتسانید بیان  

از  ردم بسیاریكعمر تفویض   ه این امر را بركاما هنگامی( دارد  شدت و سختگریی عمر هراس
 .103خواهد گذاشتنار كسخت گریی ها و شدت خویش را  

 .ردكرصدیق ، عمر بن خطاب را جانشنی خویش تعنی  كو بدین ترتیب ابوب
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ت أبا كلو أدر  »:ه میگویدكروایت است   در مورد تعنی جانشنی اش و از عمر بن خطاب
استخلفت أمین اهلل و أمین : ستخلفته و ما شاورت فیه فإن سئلت عنه ، قلتفاعبیدة بن الجراح 

 .«104رسوله
خلیفه تعنی ( بعد از خویش ) ، حتمًا او را زنده میافتمجراح را حاال اگر ابو عبیدة بن : ترمجه

،  ه در مورد وی پرسیده میشدم ؟كردم در صورتیكسی مشورت منیكردم ، و درباره او با هیچ  كمی
 .رسول او را خلیفه گردانیده امامنی امنی اهلل و : میگفتم 

حي بن الجراح ني أجلي و أبو عبیدة كإن أدر » :ه گفتكو در روایت دیگر از عمر میآید  
إني سمعت : أستخلفته علی أمة محمد صلی اهلل علیه وسلم ؟ قلت سألني اهلل لمَ  فإن ، استخلفته

ني أجلي و قد مات أبو كر دأ و إن« إنه أمین هذه األمة»: صلی اهلل علیه وسلم يقول كرسول
 كسمعت رسول: استخلفته ؟ قلتلم : فإن سألني ربي عزوجل .عبیدة ، استخلفت معاذ بن جبل 

ولو   105«نبذة أو ربوة إنه يحشر يوم القیامة بین يدي العلماء»: صلی اهلل علیه وسلم يقول
رب : ؟ لقلت  كعلی ذل  كما حمل: استخلفت سالما مولی أبي حذيفة ، فسألني عنه ربي 

ولو :  هموتقال عمر عند : و فی رواية .106إنه يحب اهلل حقا من قلبه: و هو يقول  كسمعت نبی
سالم مولی أبي حذيفة ، و أبو عبیدة بن : ني أحد رجلین ثم جعلت هذا األمر إلیه لوثقت بهكأدر 

 .«107.108الجراح
جانشنی خویش میگردامن ، و ابو عبیده بن اجلراح زنده بود ، او را  اگر مرگ من فرا رسید: ترمجه

از رسولت صلی : میگومی گماشتی بر امت حممد صلی اهلل علیه وسلم اگر اهلل از من پرسید چرا او را 
او امنی این امت است ، و اگر مرگ من فرا رسید و ابو عبیده : ه میگفتكاهلل علیه وسلم شنیده ام  

و اگر اهلل عزوجل از من پرسید برای چه او را خلیفه نم ، كمرده بود ، معاذ بن جبل را خلیفه تعنی می

                                                   
ولكل أمة أمنی و أمنی هذه األمة »: ، زیرا از نبی صلی اهلل علیه وسلم روایت است كه میگوید5231-5231: فضائل الصحابة.  104

 .برای هر امتی امینی قرار داده شده است ، و امنی این امت ابوعبیدة بن اجلراح است -.«یدة بن اجلراحأبو عب
 .513:رواه امحد يف مسنده .  105
 (.54/521)رواه امحد بسنده رجاله ثقات، قال ابن حجر يف الفتح .  106
 .اسناد رجاله ثقات و هذا: ، قال511ص:للسیوطي/، تاریخ اخللفاء 5/53أخرجه أمحد يف مسنده .  107
سالگی وفات كرد ، و معاذ بن جبل مهچنان در  13ه به سن 53أبو عبیده بن اجلراح رضی اهلل عنه در طاعون عمواس در سال .  108

 .سالكی وفات منود 43مهنی طاعون به سن 



 
  
 

 
 
 

 ..الرد علی األنتخابات 11

عاذ بن جبل در روز م: ه میگفتكاز رسول ات صلی اهلل علیه وسلم شنیده ام  : ؟ میگومی رده امكتعنی  
و اگر  [یعنی صاحب شأن و منزلت است] ،است اركچون تپه یا بلندی آش علماء در میان حمشر

 نم و اهلل مرا بپرسد چه باعث شد تا او را به اینكسامل غالم آزاد شده أيب حذیفة را خلیفه تعنی  
او اهلل را حبق از قلب خود دوست داشت : ه میگفتكت شنیدم  از نبی ا: منصب بگماری ، میگومی

) را ی كیاگر ازین دو شخص : ه عمر هنگام مرگ خویش گفتك: ، و در روایت دیگر آمده است
ت لفی خالفكیعنی بدون هیچ ت) ردم كرا به ایشان وثیقه می( خالفت ) میافتم ، حتماً این امر ( زنده 

 .حذيفه  و أبو عبیده بن الجراح  سالم غَلم آزاد شده أبي ،( را به ایشان میسپردم
ان رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم مستخلفا لو كمن  »:و از عائشه رضی اهلل عنها پرسیده شد

عمر ، ثم قیل لها من ؟ بعد : ر قالت كثم من ؟ بعد أبي ب: ر ، فقیل لهاكأبو ب: استخلفه؟ قالت
 .109«أبو عبیدة بن الجراح: قالت عمر ، 

سی كخلیفه و جانشینی بر میگزید چه  اگر رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم بعد از خویش : ترمجه
دیگر از  رعمر ، با: سی ؟ گفتكر چه  كر ، برایش گفته شد بعد از ابوبكأبو ب: بود؟ عائشه گفت

 .أبو عبیده بن اجلراح: سی؟ گفتكاو پرسیدند سپس چه  
 

ه كشیوه و منهج درست قیاس و اجتهاد میتواند   كه خلیفه قبلی در یكواضح میگردد  بنًا 
ه مردم از وی راضی باشند كشایسته ترین فرد را از اهل علم ، فقاهت ، عدالت ، و امانت و قوت  

رأی ) ند ، و مشاورت غری از كبا مشاورت اهل مشوره به عنوان جانشنی و خلیفه بعداز خویش تعنی  
بر هر  ، زیرا مشورت مستلزم بیان دالئل شرعی و منطقی(ت راسی اسكنظام مجهوری و دمیو دهی 

اش بیشرت ( تأیید ) شخص نسبت به تعدیل ( رد ) ه جروحات كاظهار رأی میباشد ، پس هنگامی
ه در قضیه استخالف كشروط امامت و خالفت از وی میگردد ، مهانطوریباشد سبب سقوط و انتفاء 

                                                   
 .2431: مسلم. 109



ه جرح طلحه رضی اهلل عنه را كدید، و دیده شد  دیق برای عمر بن خطاب بیان گر ر صكبو مشوره ابو 
 .اعتبار نداد

  
 (:اهل حل و عقد ) شوری  -2

اتفق أهل السنة علی أن  :میگوید« اخلالفة»تاب خویش كه شیخ رشید رضا در  كمهانطوری
، ووافقهم المعتزلة و  فاية ، و أن المطالب به أهل الحل و العقد في األمةكنصب الخلیفة فرض  

 .110الخوارج علی أن المامة تنعقد ببیعة أهل الحل و العقد
د فائی میباشد ، و برای آن وجو كخلیفه فرض  (  تعنی) ه نصب كامجاع دارند  اهل سنت : ترمجه

است ، و درین امر با ایشان معتزله و خوارج نیز اتفاق دارند ،  اهل حل و عقد از میان امت الزم
 .بیعت اهل حل و عقد منعقد میگردد با( خالفت ) ه امامت كاین

و امامت در وجودشان متوافر  ه شروط خالفتكسانی باشند  كو اهل حل و عقد باید از مجله  
 به قرآن و سنت صحابه صاحلرتین و پابندترینو  شش نفر از هبرتین ه عمركه هنگامیك، بدلیل اینباشد

 «أهل حل و عقد»بعنوان  حیات خویش از ایشان راضی بودنبی صلی اهلل علیه وسلم در ه ك را
از میان خویش : گفت  و 111یدانستبعنوان مستحقنی خالفت بعداز خود معمر آنانرا : ، یعنیبرگزید
آنان  ئی ه پنج عضو دیگر با او موافق باشد، پس مههكرا متولی امر خالفت گردانید   ینفر كآن ی

میان آهنا به خالفت راشده از  رضی اهلل عنهم عثمان و عليه بعدًا نیز كد  شروط خالفت را داشتن
شوری ای تأسیس  به تبع از نبی صلی اهلل علیه وسلم ر صدیق نیز در عصر خویشكرسیدند، و ابوب

ه شائستگی كسانی بودند  كو آنان   ومت و دولت مشوره مینمودكه با آنان در امور حكمنوده بود  
 .112خالفت را داشتند

 

                                                   
 .53ص:اخلالفة.  110
، طلحه بن عبیداهلل ، زبری بن عوام ، سعد بن أيب وقاص، و عبداهلل عثمان بن عفان ، علي بن أيب طالب ، عبدالرمحن بن عوف .  111

 .بن عمر  بدون حق تولی خالفت
 .عمر بن خطاب ، عثمان بن عفان ، علي بن أبی طالب ، عبدالرمحن بن عوف ، معاذ بن جبل ، أيب بن كعب ، زید بن ثابت.  112



 
  
 

 
 
 

 ..الرد علی األنتخابات 12

عمر  های برتر دو خلیفه راشده ، از سنت «اهل حل و عقد»طریق شوری  یناز و تعنی خلیفه 
 .است عثمان بن عفان رضی اهلل عنهم و بن خطاب
عمر بن خطاب رضی اهلل عنه شوری اهل حل و » :علي حممد الصاليب درینمورد میگوید هكطوری

ه رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم هنگام وفات از مهه كبار اصحاب  كل از شش نفر  كه متشكعقد را  
ایشان راضی بود و از جهت دیگر در وجود مهه ایشان شایستگی و توانائی عهده دار شدن 

عثمان به عفان ، علی بن ايب طالب ، » ه شامل كمسئولیت خالفت را میدید تأسیس منود ،  
با : بودند ، و گفت« ، طلحه بن عبیداهلل عبدالرمحن بن عوف ، زبری بن عوام ، سعد بن ايب وقاص

ه مشا كنید اما عبداهلل حق خلیفه شدن را ندارد ، و تا آنكدیگر به مشول عبداهلل بن عمر مشورت  كی
مدت را  ند صهیب موقتاً امور امامت مردم را به پیش میربد ، و ایینكخلیفه را از میان خویش تعنی می

ه كو در صورتینید ، كر خلیفه را حتمًا از میان تان انتخاب  در روز چها: رد و گفتكسه روز تعنی  
شخص و سه نفر به شخص دیگر راضی بود در آنصورت اگر به فیصله عبداهلل  كسه نفر به ی

ه عبدالرمحن بن كند ، و اگر راضی نبودید در هر جهتی  كقناعت منودید پس خلیفه را عبداهلل انتخاب  
و رشید و هبرتین  113جهت انتخاب مناید زیرا او شخص مسددعوف قرار داشت خلیفه را از مهان 

 .است صاحب نظر
ناره گریی از عهده دار شدن امر خالف كبه   و بعداً چون عبدالرمحن بن عوف اعضای شوری را

رد ، تا كه او را صاحل تر و شایسته تر از خود به امر خالفت میبیند دعوت  كی از برادران  كبه نفع ی
، زبری به نفع علی ، و طلحه به نفع عثمان ، و سعد به نفع  ترین آنان باقی مباندسان و صاحلكهبرتین  

ردند ، عبدالرمحن نیز در كوت  كس و چون عثمان و علی رضی اهلل عنهمرد ، كناره گریی  كعبدالرمحن  
عثمان و  هكد  ناو واگذار شو  راناره گریی از عهده دار شدن خالفت خواست امر تعنی خلیفه كبرابر  

                                                   
 .راسخ و ثابت قدم.  113



و با اعضای بزرگان صحابه و انصار و مهاجرین عبدالرمحن بعداز مشوره با ، سپس علي نیز پذیرفت
 .«114شوری به مشول عثمان و علي با عثمان بیعت منود

رد ، و كوه استفاده  یو عثمان به عفان رضی اهلل عنه نیز برای تعنی جانشننی خود از مهنی ش
 .ه را مستحق خالفت دانستنداعضای شوری بعداز عثمان علی رضی اهلل عن

تا از شیوه و منهج رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم و خلفای راشدین در تعنی اولی  بناً بر ما الزم
نیم ، و هدایت را در اتباع كاجتناب   دوری و (امور جدید و نوپیدا ) رده و از حمدثات كاالمر پریوی  

، زیرا غری از آن مهه ضاللت و گمراهی  منامیاز رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم و اصحابش جستجو 
 .است

 .«من أحدث في أمرنا هذا ما لیس فیه ، فهو رد»:ه نبی صلی اهلل علیه وسلم میفرمایدكطوری
چیزی را اخرتاع   (است  ملت ابراهیمو  ه مهانا اسالمك) ما  و منهج ه درین دینكسیكهر : ترمجه

 .115است و باطل ه ما برآن نباشم ، آن امر ردكند  ك
م ك، فإنه من يعش منم بتقوی اهلل و السمع و الطاعة، و إن عبدا حبشیاا كأوصا »: و میفرماید

وا بها و ك، تمسو سنة الخلفاء المهدين الراشدينم بسنتي ك، فعلیثیراكبعدي فسیری اختَلف  
 –116ل بدعة ضَللة كل محدثة بدعة و  ك، فإن  م و محدثاث األمورك، و أيا بالنواجذ عضوا علیها

 .«117ل ضَللة في النارك: و في رواية
تان هرچند غالم ( شرعی ) ردن از اولی االمر كمشا را به تقوی اهلل و شنیدن و اطاعت  : ترمجه

نند اختالفات زیادی را كمی ه بعد از من زندگیكنم ، زیرا مردمان  كحبشی سیاه پوست باشد توصیه می
ه از سنت من و سنت خلفای هدایت و راشده پریوی  ك( و آنان است ) خواهند دید ، پس بر مشا 

، و از امور نو پیدا و اخرتاع شده م گرییدكشود و با دندان های خویش آنرا حم كرده و به آن متمسك

                                                   
 .11-11ص :علي حممد الصاليب/ عثمان بن عفان رضی اهلل عنهتیسر الكرمی املنان يف سریة .  114
ما ) یعنی این دین ما كه مهانا اسالم است ، (: أمرنا هذا ) یعنی اخرتاع منود ، ( : أحدث: )تعلیق شیخ مصطفی البغاء: البخاري.  115

( ما لیس منه . ) حكام قرآن و سنت باشدآنچه در كتاب و سنت موجود نباشد و یا چیزی باشد كه در تعارض با ا: یعنی( : لیس فیه 
 .رد و باطل بوده و هیچ به حساب میآید: ، یعين 

 .3111:صحیح سنن أيب داود.  116
 .متفق علیه.  117



 
  
 

 
 
 

 ..الرد علی األنتخابات 13

و در روایت  –است  و گمراهی بر حذر باشید ، زیرا هر امر نوپیدا بدعت و هر بدعت ضاللت
 .در آتش جهنم است( گمراهی)و هر ضاللت : دیگر آمده است

 
:راسی و مجهوری استكنظام دمیو  ده مهم رد بر انتخابات وفای حدیث متضمن چنداین    

نبی صلی اهلل علیه وسلم بعنوان صاحب وحی میگوید مشا باید از امری و ولی االمر شرعی  -5
ه سرش به مانند كسیاه پوست  ) تان هرچند شروط امارت و خالفت در وجود غالم حبشی 

نید و برای طلب قدرت و امارت  بعضی از كمجع شود بشنوید و اطاعت  ( شمش باشد ك
 كه ایشان بر یكو این خری امت در مجاعت استنزید زیرا مشا گردن های بعض دیگرتان را 

 .امری مجع باشند
صورت گرید  و قیام خروج به قصد عزل وی از خالفت ور نباید برین غالم حبشیینطو مه

 .118ندكم میكو سنت حه بر قرآن كمادامی  
زاب جهت طلب قدرت افراد به گروه ها و اح ن خود رد بر طلب قدرت و دسته بندیو ای 
ه از ك، و مهچنان رد بر خروج و قیام به قصد عزل و خلع خلیفه بدون آنامارت میباشد و

 .فری دیده شده باشدكوی  
 
زب گرائی و و حا اختالفات زیادی را شاهد میباشید مش: نبی صلی اهلل علیه وسلم میگوید -2

راسی و كیعنی دمیو ) را خواهید دید  افراد در مجعیت ها واحزاب فرقه سازی و دسته بندی
م بر جهان كپارادائم حا  وغریه آئدیولوژی و...مونیزمیك ،و نشنلیزم یا پولورالیزملیربالیزم 

در  ه این آئدیولوژی ها بوجود آورنده اختالف و عدم امجاع و موافقتك؛   (خواهد شد 
جرب  كیحتت  قدرت سبكو   طلب ازین فرقه ها و احزاب برای ك، و هریامور است

                                                   
ید.  118  .إن أمر علیكم عبد ُمجدع يقودكم بكتاب اهلل فاسمعوا له و أطیعوا .زیرا در حدیث دیگر كه مكمل این حدیث است میآ 



، و چون موقف آن آئدیولوژی ضعیف شود ین آئدلوژی ها را میگریداز  یكی جهت مصنوعی
 .مریود دیگر مكبسمت آئدولوژی حا 

بر مسلمان واجب است تا به سنت رسول اهلل و ه در متام حاالت كبلپس در چننی حالت  -4
، و نندكومت و دولت پریوی  كسنت خلفای راشدین در مهه امور خویش به مشول نظام ح

الزاماً  ومت در پیش گرفته بودندكه آنان برای پیش برد امور و نظام حكشیوه و طریقه ای را  
 .انه راه و منهج درست مهنی میباشد و بساختیار منایند ، زیرا یگ

ه به مهنی طریقه و منهج كید و اصرار میگوید  كو بعدًا نبی صلی اهلل علیه وسلم به متام تأ
از بدترین و شرترین امور  یكه یكنو پیدا و بدعتها بر حذر باشد   ر، و از امو گردید  كمتمس

زمان های خیلی دور  ، هرچند نطفه های آن بههوری استراسی و نظام مجكنوپیدا مهنی دمیو 
رده كشاف  كآن ظهور و ان یل امروز كعماًل بش 21و اوائل قرن  51ما در قرن بر میگردد ا

 .ازمیان برداشته شد یمن خالفت اسالآ است، و با به وجود آمدن
امور غری مسلمانان میباشد ، زیرا  متضمن اجتناب از پریوی و تقلیدچنان این حدیث مه -3

 نی بر غری هدایت اهلل و رسول او صلی اهلل علیه وسلمكفار و مشر كه امور  كواضح است  
حتمًا رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم و هبرتین مردمان یعنی  استوار میباشد، در غری آن

ردن از كردند، بناً نظر به داللت این حدیث و سایر نصوص پریوی  كصحابه به آن عمل می
 .راه و طریقه غری مسلمان جز گمراهی نیست

ََللُ  »:ه اهلل متعال میفرمایدكطوری بعد از حق و  و: ترمجه. «َفَماَذا بَ ْعَد اْلَحقِّ ِإلَّ الضَّ
 .هدایت چیزی جز ضاللت و گمراهی نیست

یهود و )فری غرب كی از مظاهر برجسته دین  كراسی یكو انتخابات و نظام مجهوری و دمیو 
 .ه مسلمانان شدیداً از مشاهبت به آنان منع شده استكمیباشد،  ( نصاری
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سال پنج  معین مدت هایم تعین مدت بر خلیفه يا ولی المر مسلمانان برای كح: مسأله
 ؟چیست...هفت ساليا 

برای خلیفه یا ولی االمر عام مسلمانان از امور بدعی و حمدث تعنی مدت : در جواب میگومی
 .شرعی و سنت خلفای راشدین میباشد بوده و بر خالف نصوص

من أطاعني فقد أطاع اهلل ، و »:ه میگویدكه از نبی صلی اهلل علیه وسلم روایت است  كطوری
 .«119، و من يعص األمیر فقد عصانيعصی اهلل، و من يطع األمیر فقد أطاعنيمن يعصني فقد 

ه از كسیكرده است ، و  كه اهلل را اطاعت  كنند به مانند آنست  كه از من اطاعت  كسیك: ترمجه
ه از كست ، و هرآنشی منوده اكند از اطاعت اهلل عصیان و سر كشی  كو سر  120من عصیان( اطاعت)

ولی االمر امری و ) ه از كسیكرده است ، و  كند مهانا از من اطاعت  كاطاعت  ( ولی امر شرعی ) امری 
 .رده استكشی  كشی مناید از من سر كعصیان و سر (  شرعی 

وی از خالفت و امارت میباشد  ناریكو بر  شی در برابر امری مهانا خلعكو بزرگرتین عصیان و سر 
، و خروج و قیام علیه وی تضی خروج و قیام علیه وی استزیرا خلع و عزل خلیفه مستلزم و مق

 .مستلزم و مقضی عدم اطاعت و عصیان از اطاعت وی است
انت تسوسهم كإن بني إسرائیل  »:و در حدیث دیگر از نبی صلی اهلل علیه وسلم روایت است

ون؟ يا كفما ي: قالوا. مكائن بعدي ، نبی فیكهب نبي ، خلفه نبي ، و أنه لیس  لما ذكأنبیاؤهم ،  

                                                   
 .مسلم. 119
ص : جممل اللغة البن فارس./هو جماوزة احلد يف العصیان: كفر و الفسق ، و الطغیان= ضد طاعة و خروج عن الطاعة : انالعصی.  120

134. 



فاألول، . األول. ببیعة افو و أ: قال ؟نصنع یفكف: قالوا. ثركون خلفاء ، فتكت: رسول اهلل ، قال
 .«121م ، فسیسألهم اهلل عزوجل ، عن الذي علیهمكأدوا الذي علی

ه از میان كهر نبی ای رد ،كمی (قیادت و رهربی) 122سیاستیل را انبیاء ایشان بنی اسرائ: ترمجه
، ( و یا مبعوث میگردید ) نبی دیگر در عقب اش بود  (شته میشد كرد یا  كفوت می) شان مریفت 

ا سانی امور مكو چه  ) چه خواهد بود  پس: ی نیست ، اصحاب گفتنداما بعداز من هیچ نبوت دیگر 
 خواهند بود، اما زیاد میباشند ،( جانشنینانی)خلفاء : ؟ یا رسول اهلل ، گفت(  را به پیش خواهد برد

، و برمشاست تا حق نیدكبه بیعت اول خویش وفاء  : ؟ گفتنیمكار  كچه  آنگاه پس  : اصحاب گفتند
 با او بیعت صورت گرفته اوالً  هكی  از امری : یعنی )نید كه بر باالی مشا است اداء  كآن بیعت اول را  

 .مسئول هستند، زیرا ایشان از رعیت داری شان نزد اهلل عزوجل  (اطاعت مناید  است
 فَ َبايَ ْعَناُه،صلی اهلل علیه وسلم  النَِّبيُّ  َدَعانَا »:میگوید روایت است عبادة بن الصامتاز  و

َنا َأَخذَ  ِفیَما فَ َقالَ  ْمعِ  َعَلى بَايَ َعَنا َأنْ »: َعَلی ْ ِرَنا َوَمْكَرِهَنا، َمْنَشِطَنا ِفي َوالطَّاَعِة، السَّ ِرَنا، َوُعْس  َوُيْس
َنا، َوَأثَ َرةا  ا، ُكْفراا تَ َرْوا َأنْ  ِإلَّ  َأْهَلُه، اأَلْمرَ  نُ َنازِعَ  ل َوَأنْ  َعَلی ْ  - 123بُ ْرَهانٌ  ِفیهِ  اللَّهِ  ِمنَ  ِعْنَدُكمْ  بَ َواحا

 . «124كو ضربوا ظهر  كلوا مالكو إن أ: و في رواية عند ابن أبي عاصم
نبی صلی اهلل علیه وسلم ما را خباطر بیعت نزد خویش خواست، پس بیعت كردمی و از آجنمله  -

در حالت خوشحالی و نگرانی، سختی و آسانی و ترجیح : اموری كه از ما بیعت گرفت این بود كه 
خباطر ( حكام و امریان خویش ) ، ازیشان بشنومی و اطاعت كنیم، و با صاحبان امر 125دیگران برما

ومت و سایر مسائل درگری جنگ نشومی، مگر زمانیكه كفر آشكاری ازیشان ببینیم كه از جانب حك
هرچند مال : و در روایت دیگر نزد ابن أيب عاصم آمده است -بر آن دلیل باشد( رسول اش )  و اهلل

 .ات را به ناحق بگرید و بر پشت ات بر به ناحق ُدره زند

                                                   
 .2315: صحیح سنن ابن ماجه. متفق علیه. 121
: یعنی (تسوسهم االنبیاء) پیش برد امور مردم و حكومت بر آنان به شیوه ای كه مصلحت در آن است ، و : یعنی: السیاسة.  122

 .ایشان بود... انبیاء ایشانرا قیادت و رهربی میكرد و متولی امور و شئون دینی و دنیوی
 .5111: مسلم .1111: خباری .  123
 .صححه شیخ أآللباين، يف تعلیق -5121: السنة إلبن أيب عاصم.  124
گرفنت حقوق منع كند، و یا حقوق ما را زیر پا هرچند ما را از  : یعنی( : أثر علینا: )مصطفی البغاء در تعلیق این لفظ میگوید.  125
 .مناید
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امری یا ولی االمر بیعت گردد اطاعت  كیشود هرگاه با یپس ازین دو حدیث به صراحت معلوم م
با  بیعت در زمان حیات و اسالم او ،  وفر صریح از وی دیده نشود واجب میباشد كه  كاز او تا آن

 .امری و خلیفه دوم باطل و درست منی باشد
این حدیث از معجزات نبوت است و این خرب از : میگوید( 52/242)نووی در شرح مسلم 

شده است ، ( اول ) طاعت از امری ه در آن تشویق به مسع و اكطریق متواتر روایت شده است  
به قصد ) ت و عدم خروج  علیه وی هرچند متولی ظامل و ستمگر باشد ، و باید حق وی در اطاع

اگر در او ] او را و ظلم نند تا اذیتكو نیایش  ه باید به اهلل تضرع كاداء گردد ، بل ( او خلع و عزل
 .126از باالیشان برداشته و شر اش را دفع مناید و او را صاحل گرداند [موجود باشد

و قال جماهیر أهل السنة من الفقهاء : میگوید( 52/221) اش بر مسلم شرح در مهچنان و
الحقوق و ل يخلع و ل يجوز لمین ل ينعزل بالفسق و الظلم و تعطیل كتمو المحدثین و ال

قال القاضي و قد  .كلألحاديث الواردة في ذل. بل يجب وعظه و تخويفه كالخروج علیه بذل
 .ر بن مجاهد في هذا اإلجماعكأدعی أبوب
ولی االمر با فسق و ظلم و : لمنی میگویندكحمدثنی و مت وأهل سنت و فقهاء هور و مج: ترمجه

خلع منیشود ، و خروج و قیام علیه وی به این دالیل جواز ندارد ، عزل و ( رعایا ) تعطلیل حقوق 
ه درین كه وعظ و نصحیت شده و از اهلل ترسانیده شود ، نظر به احادیث صحیح  كه الزم است  كبل

رده كدعاء  اهد درین مورد امجاع را روایت و ار بن جمكو أبوب مورد روایت شده است ، و قاضی أبویعلی
 .اند

ر كه ابوبكاشدین نیز در عدم تعنی مدت برای خلیفه روشن است ، طوریو سنت خلفای ر 
برای  ك، هیچ ی رضی اهلل عنهم، صدیق ، عمر به خطاب ، عثمان بن عفان ، علی بن أبی طالب

 .مدت معینی خلیفه انتخاب نگردیده بودند

                                                   
 .باب الوفاء ببیعة االول.  126



السالم  فت مهدی هنگام ظهورش و عیسی علیهمهچنان نظر به داللت نصوص صحیح خال
 .ه حیات دارند برایشان باقی میماندكهنگام نزول اش تا آن

 
 : وجود دارد مدت برای ولی المر در تعین یمفاسد متعدد برعَلوه

و مفسده بزرگ از  و منهج خلفای راشدین قرار میگرید،در تناقض با نصوص شرعی  -5
 .خمالفت با هدایت و حق وجود ندارد

نی كفار و مشر كبدعی و حمدث و از شیوه و منهج  ، از امور تعنی مدت برای خالفت -2
نی و غری مسلمانان منع كه مسلمان شدیدًا از پریوی و مشاهبت در امور با مشر كمیباشد ،  

 .و برحذر شده اند
ق طبو ومت و امت را بتدریج كولی االمر منیتواند تا امور حدر تعنی مدت برای خالفت ؛  -4

، و ور مبدت های طویل نیازمند میباشداصالح بسیاری از امبرنامه هایش به پیش بربد ، زیرا 
ان عدم اصالح آن موارد به نظر مریسد ، بدلیل ك، امپایان برسدباگر مدت خالفت اش 

ه موازی با شیوه خلیفه قبلی نبوده كه خلیفه بعدی شاید روش دیگری را در پیش گرید  كاین
 .باشد بآن یا حتی متضاد

ه خلیفه قبلی  كان بدتر شدن اوضاع نیز مریود ، بدلیل اینكامدر تعنی مدت برای خالفت  -3
افی در امور دولت و سیاست، و راه حلهای كسال جتارب  ...ه بعداز پنج یا هفتك

، و خلیفه جدید ند مهان وقت عزل میشودكالت امت و دفع مفاسد از آهنا  را پیدا میكمش
بدتر شدن اوضاع نسبت به هبرتشدن آن ان كه درجیا امك،  ار میآیدكه ندارد رویه هیچ جتربك

 .زیاد است
برای طلب امارت و خالفت وشش كو  ه حرص كان دارد  كدر تعنی مدت برای خالفت ام -1

از  شیكوگاهی سر  اطاعت و تساهل در ، و این امر باعث ضعیفشودمی زیاد در میان مردم
 .میگرددبرحال ئی خلیفه 
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از  انتقال قدرت بصورت متواترزیرا شود ، تعنی مدت برای خالفت مانع قدرمتندی دولت می -1
و  سبب ضعف ز و حفظ آن برای مدت طوالنیكو عدم متر  دست به دست دیگر كی

 .حتی نابودی قدرت میگردد
 
 
 
 
 

) ه امیر عام برای مسلمانان موجود نمیباشد و همینطور شوری كحال اگر گفته شود   :تبصره
 خلیفه يا ولی المر مسلمانان تعین شود؟ پس چگونهنیز منعقد نیست ، ( اهل حل و عقد 

 
، تا  برای مسلمانان موجود نباشدجممع علیه  ه خلیفه و ولی االمركچون زمانی: در جواب میگومی

( اهل حل و عقد )  یشور  تعنی خلیفه از طریق، بناً الزم است تا ندكسی را جانشنی خویش تعنی  ك
ه بعد از رحلت نبی صلی اهلل علیه وسلم چننی شوری هر چند به اسم مسمی كصورت گرید ، مهانطوری

و برای انتخاب خلیفه رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم مشوره   نبود در سقیفه بنی ساعدة منعقد شد
و  ،127ردندكر صدیق بیعت  كبار اصحاب با ابوبكه بعداز مشوره در خنست پنج نفر از  كردند  ك

ر به عنوان اولنی خلیفه راشده كر بیعت منودند و ابوبكبا ابوب ع ازین پنچ نفرسایر مردم به اتبا سپس 
 .128تعنی گردید

ه قباًل نیز یاد آوری منودمی ، باید از صاحل كری اهل حل و عقد مهانطوریاما در مورد اعضای شو 
 اما در عصروجود وی مجع باشد تعنی گردند،  ه شروط خلیفه دركترین و با تقوی ترین اشخاص  

                                                   
 .عمر بن خطاب ، أبو عبیدة بن اجلراح ، أسید بن حضری ، بشر بن سعد ، سامل غالم آزاد شده أيب حذیفه رضی اهلل عنهم.  127
 .24ص . األحكام السلطانیة للمآوردي.  128



اهل حل و ) ر شوری سانی مستحق عضویت دكه صداق و امانت غائب گردیده است چه  كحاضر  
 ؟ بوده میتوانند( عقد 

قرآن و  به (اهل حل و عقد )  تحق در شوریاشخاص مس برای تشخیصه كباز هم میگومی  
اهلل عزوجل ه كنیم، طوریكو هدایت اهلل و روسولش صلی اهلل علیه وسلم رجوع می سنت

ى َورَْحَمةا ِلَقْوٍم يُ ْؤِمنُ }:میفرماید -{ونَ َوَما أَنْ َزْلَنا َعَلْیَك اْلِكَتاَب ِإلَّ ِلتُبَ یَِّن َلُهُم الَِّذي اْختَ َلُفوا ِفیِه َوُهدا
نی برای آنان كه بیان  كرده امی مگر بدان خاطر  كرا بر تو نازل ن( قرآن ) تاب كما   و -.13/النحل

 .هدایت و رمحت برای مؤمنان گردد( ه كهم بدان خاطر  ) رده اند ، و كه در آن اختالف  كآنچه را  
ى َورَْحَمةا َوُبْشَرى ِلْلُمْسِلِمینَ }:و میفرماید َیاناا ِلُكلِّ َشْيٍء َوُهدا -{َونَ زَّْلَنا َعَلْیَك اْلِكَتاَب تِب ْ

 .31/النحل

باشد برای مشا در مهه چیز احتی ردمی تا بیانگر و وضكرا نازل  ( قرآن ) تاب كو ما برتو  : ترمجه 
 .وسیله هدایت و مایه رمحت و مژده برای مسلمانانو ،  و امور
 

برعالوه صفات امیان ،  هدایت شده گان ، هبرتین و صادق ترین و افضل ترینبرای ما  قرآن و
 :رده استكرا توصیف  علماء و جماهدین  .... صالةو  انفاق اتباع ، والء و براء ، صرب و توحید ،
 

جهاد از برجسته ترین صفات مؤمننی و صادقان به دین اهلل و اتباع از سنت : مجاهدين -5
اعالی   يف سبیل اهلل جهت، زیرا در میدان جهاد اهلل صلی اهلل علیه وسلم میباشد رسول

و دنیا و متاع  لمة اهلل جز مؤمننی و دوستداران شریعت نبی صلی اهلل علیه وسلم منریوندك
ناشی مان خود را در درد و مشقت های دسی جز چننی مر كو هیچ  ، ندآنرا پشت پا منیزن

 فتنه ای از در راه اهلل دوست دارند و ه مرگكسانی هستند  كو  جهاد گرفتار منی سازند از 
د ، نمیباش در امان (از مرگ است  راهیتكمتاع آن و   مال و دنیا و ه مهانا حمبتك)  وهن

ذلت در زیر پا و  لمة اهلل را هبرت ازكه شهادت در راه اهلل و اعالی  كسانی هستند  كو  
ه در كسانی هستند  كن  ایشا، فری ایشان میدانندكو قواننی و نظام   فارك طواغیت و پرچم
نند و در حفظ و كاهلل تعالی را به وحدانیت یاد می وه ها و مغاره ها و جبهاتكمیان  
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جبهه و پناه گاه ازدست  كاگر ی میباشند، خدمت و نصرت دین اهلل و اطاعت از آن
، بسوی پناه گاه و جبهه دیگر برای احیاء و اقامه فریضه جهاد مریوند ، اما ایشان رفت

، مال و اوطان خویش را ه خانوادهكسانی هستند  كآنان   ز از جهاد رو منیگردانند،كهر 
 ك علیه وسلم تر اهلل و شریعت نبی صلی اوام دین كسب رضای اهلل و اقامه احكخباطر  

ه مهواره مورد رمحت اهلل كسانی هستند  كمنوده اند و خویشنت را به اهلل فروخته اند ، آنان  
ه آنان برحق و كقرار گرفته و هدایت نصیب ایشان میباشد و قیامت برپا منیشود مگر این

فرد ایشانرا  كه اهلل  یكسانی هستند  كو آنان  هدایت بوده و استوار در راه اهلل میجنگند ، 
 در برابر ده فرد از دمشنان شان وعده نصرت و پریوزی داده است 

ُهْم ُسبُ َلَنا َوِإنَّ اللََّه َلَمَع }:میفرماید اهلل متعال هكطوری َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفیَنا َلنَ ْهِديَ ن َّ
 .11/بوتكالعن -{اْلُمْحِسِنینَ 

رده اند ، البته آنانرا بسوی كجهاد   (و رضایت و پریوزی دین)ه در راه ما كسانیك: ترمجه
ه اهلل با كرده امی ، و بی گمان  كهدایت  ( یعنی بسوی حق ) ه ما منتهی میشود كراه های  

 .حمسنان است
عبادت د ، و احسان مهانا نصفت احسان را نیز در خود دار  ینبناً نظر به این آیت جماهد
 .ن صفت علوی امیان میباشدفت یعنی احسا، و این ص129اهلل است گوئی او را میبنی

جاهدوا  الذين{ وَالَِّذيَن جَاَهُدوا ِفینَا }  :میگوید( 1/211)بغوي در تفسریش م اما
ُهمْ سُب ُلَنَا}المشركین لنصرة ديننا،  لنزيدنهم : وقیل. لنثبتنهم على ما قاتلوا علیه{ لَنَ ْهِدي َن َّ

لنوقفنهم إلصابة : ، وقیل( 67-مريم) {ويزيد اهلل الذين اهتدوا هدى}: هدى كما قال
قال . الطريق المستقیمة، والطريق المستقیمة هي التي يوصل بها إلى رضا اهلل عز وجل
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: ، فإن اهلل قال130الثغور لف الناس فانظروا ما علیه أهلإذا اخت: سفیان بن عیینة
ُهمْ سُب ُلَنَاوَالَِّذينَ جَاَهُدوا ِفی}  .{نَا لَنَ ْهِدي َن َّ

نی برای نصرت و كبا مشر  هكسانیك :یعنی ،{رده اندكه در راه ما جهاد  كسانیك}: ترمجه
منتهی میشود  ه بسوی ماك یبسوی راه یشانراا}نند ، كجهاد می ما یاری رسانی دین

: ، و یا ه میجنگند استوار میگردانیمكایشانرا خباطر امر و چیزی: ، یعنی{نیمكهدایت می
و اهلل در هدایت }:ه اهلل متعال میفرمایدكمهانطوری، هدایت ایشان افزایش بعمل میآوزمیدر 

ایشانرا توفیق قرار گرفنت در : ، و یا( 11-مرمی ) {هدایت شده گان زیادت بعمل میآورد
ه به رضایت اهلل عزوجل كاست   ا راهیو راه مستقیم مهانمستقیم نصیب میگردانیم ،  راه

ردند پس كه مردم با هم در امور اختالف  كهنگامی: بیاجنامد ، و سفیان بن عیینة میگوید
، زیرا اهلل گفته  ه در خطوط مقدم جهاد در راه اهلل هستند برچه قرار دارندكسانیك نیبب

هدایت  ه بسوی ما می اجنامدكی  براه آنانرا رده اندكه در راه ما جهاد  كسانیك}: است
 .{نیمكمی
يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َمْن يَ ْرَتدَّ ِمْنُكْم }:میفرماید جماهدین و حق بودن اهلل متعال در صفت و

ُهْم َوُيِحبُّونَُه َأِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِنیَن َأِعزٍَّة َعَلى اْلكَ  اِفرِيَن َعْن ِديِنِه َفَسْوَف يَْأِتي اللَُّه ِبَقْوٍم ُيِحب ُّ
َذِلَك َفْضُل اللَِّه يُ ْؤتِیِه َمْن َيَشاُء َواللَُّه  ُيَجاِهُدوَن ِفي َسِبیِل اللَِّه َوَل َيَخاُفوَن َلْوَمَة َلئِمٍ 

 .13/املائدة-{َواِسٌع َعِلیمٌ 

و از امیان به  ) ه از دین خود باز گردد كس از مشا  كهر ! ه امیان آورده ایدكسانیكای  : ترمجه
و آنان هم اهلل را دوست میدارند دوستشان میدارد  هكرا خواهد آورد  قومی  اهلل( فر گراید ك

نند و از ك، در راه اهلل جهاد میافران شدید و سختگریندك، با مؤمنان مهربان و فروتن و بر  
ه خبواهد كسیكه برای هر كاین فضل اهلل است  مالمت هیچ مالمت گری منی هراسد ، 

 .میدهد و او گشایشگر داناست

                                                   
، و مراد از 5/254ص.النهایة البن اثری/و آن مكانی است كه حد فاصل میان شهر مسلمانان و كفار میباشد : غرج الث: الثغور .  130
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َرِر َواْلُمَجاِهُدوَن ِفي َسِبیِل َل َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن }: و میفرماید ُر ُأوِلي الضَّ ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن َغی ْ
اْلَقاِعِديَن َدرََجةا اللَِّه بَِأْمَواِلِهْم َوأَنْ ُفِسِهْم َفضََّل اللَُّه اْلُمَجاِهِديَن بَِأْمَواِلِهْم َوأَنْ ُفِسِهْم َعَلى 

ا اْلُمَجاِهِديَن َعَلى اللَّهُ  َوَعَد اللَُّه اْلُحْسَنى َوَفضَّلَ وَُكًَل   .11/النساء-{اْلَقاِعِديَن َأْجراا َعِظیما

جبهاد منریوند و در ) ه ك نقصان در بدن و دید غری مؤمنان اهل صحت و آنعده :ترمجه
ه در راه اهلل با مال و جال خود جهاد كبا آن جماهدان  می نشینند ، ( خانه های خویش 

نند كه در راه اهلل با مال و جان خویش جهاد میكاهلل جماهدین را  سان نیستند ، كنند یكمی
ه اهلل ك، در حالینسبت به نشته گان فضلیت داده استبا خبشیدن مرتبه واالئی به ایشان 

اده است ، اما اهلل جماهدین را و دكوعده ئی نی( جماهد و غری جماهد ) برای مهه مؤمنان 
 .پاداش عظیمی داده است( نشته گان و جهاد گریزان ) قاعدین  نسبت به

إن في الجنة مائة درجه أعدها اهلل للمجاهدين في »:و نبی صلی اهلل علیه وسفم میفرماید
 .«131ما بین السماء و األرضكل درجتین  كبین   سبیله

آماده ساخته   آنرا برای جماهدین در راه خویشهلله اكدرجه است  در جنت صد مهانا : ترمجه
 .ه میان هر دو درجه فاصله میان آمسان تا زمنی استكاست ،  

ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا }:و اهلل متعال در مورد صدق امیان و صدق عمل جماهدین میفرماید
-{ِفي َسِبیِل اللَِّه ُأوَلِئَك ُهُم الصَّاِدُقونَ  بِاللَِّه َوَرُسوِلِه ثُمَّ َلْم يَ ْرتَابُوا َوَجاَهُدوا بَِأْمَواِلِهْم َوأَنْ ُفِسِهمْ 

 .51/احلجرات

و  كش رسولش امیان آورده اند ، سپس هرگزه به اهلل و كسانیند  كتنها  (  واقعی) مؤمنان : ترمجه
آنان به جهاد و قتال پرداخته اند،  خویش در راه اهلل د راه نداده اند ، و با مال و جانتردیدی به خو 

، د و به گفتار خویش عمل مینمایندننكه به عهد خویش وفاء میكسانیك)، صادقان هستند حقیقتًا از
 (.و امیان در قلب هایشان داخل شده است و در ادعای خویش راست هستند
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م بخیر الناس منزلة ، رجل آخذ بعنان فرسه كأل أخبر »:نبی صلی اهلل علیه وسلم میفرمایدو 
م بخیر كأل أخبر  -؛ 132حتی يموت أو يقتلرجل آخذ بعنان فرسه : و في رواية في سبیل اهلل

به  كاة و يعبد اهلل ل يشر كيقیم الصَلة ، يؤتي الز  133له الناس منزلة بعده رجل معتزل في غنیمة
 .134«شیئاا 

ه عنان كمردی   آگاه میگردامن؟ در جایگاه و منزلت مشا را از هبرتین مردمان !آگاه باشید: ترمجه
ه عنان اسپ كسی  ك: و در روایت دیگر( و جبهاد برود ) گرید   برای جهاد يف سبیل اهللاسپ اش را 
رتین مشا را به هب !آگاه باشید شته شود؛كه مبرید یا  كتا آن( و جبهاد يف سبیل اهلل برود ) اش را  گرید 

ی گوشه كبا گوسفندان اند ( فتنه ها  در هنگام برپائی) ه كمردی  !  مردمان بعداز آن خرب میدهم
، و اهلل را عبادت منوده و به ندكات اموال خود را بریون میكنشینی منوده است ، مناز را برپا میدارد ، ز 

 .قرار منیدهد كاو شری
خیر الناس في الفتن رجل آخذ بعنان فرسه خلف أعداء اهلل يخیفهم و »:و میفرماید

 .«135يخیفونه
قیضه اسپ اش را گرفته به دنبال ه كمردی است  هبرتین مردمان در هنگام پرپائی فتنه ها : ترمجه

 .دنرا برتساند و آنان نیز از او برتساندمشنان اهلل برود ، و آن
الَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِفي }:میفرماید اهلل متعال در مورد منزلت مهاجرین و جماهدین و

 .21/التوبة-{َأْعَظُم َدرََجةا ِعْنَد اللَِّه َوُأوَلِئَك ُهُم اْلَفائُِزونَ َسِبیِل اللَِّه بَِأْمَواِلِهْم َوأَنْ ُفِسِهْم 

ردند و در راه اهلل با مال و جان خویش به جهاد كه امیان آوردند و هجرت  كسانیك:ترمجه
و به ) ، و ایشان مهان رستگاران ی واالتر در پیشگاه اهلل میباشندپرداختند ، دارای منزلت و درجه ئ

 .هستند( رسیده گان مقصد 
 مادام:رواية وفی -الجهاد كان ما تنقطع ل الهجرة أن»:میفرماید وسلم علیه اهلل صلی نبیو 

 .«136يقاتل العدو

                                                   
 .2141: صحیح الرتغیب.  132
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 آمده دیگر روایت در است، برپا جهاد هكهنگامی تا منیگردد قطع(  اهلل راه در)  هجرت: ترمجه
 .ی وجود دارد و میجنگددمشن هكزمانی تا – است

َقِطعُ  َل »:میفرماید و َقِطعَ  َحتَّى اْلِهْجَرةُ  تَ ن ْ ْوبَُة، تَ ن ْ َقِطعُ  َوَل  الت َّ ْوبَةُ  تَ ن ْ ْمسُ  َتْطُلعَ  َحتَّى الت َّ  ِمنْ  الشَّ
 .«137 َمْغرِِبَها

 از آفتاب هكآن تا منیشود قطع توبه و نگردد، قطع توبه هكهنگامی تا منیگردد قطع هجرت: ترمجه
 .ندك طلوع مغرب

 .«138الكفار قوتل ما الهجرة تنقطع لن»میآید دیگر حدیث در و
 139.میجنگند فارك هكهنگامی تا منیشود قطع هجرت: ترمجه

َل َيْسَتْأِذُنَك الَِّذيَن يُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْلیَ ْوِم اْْلِخِر َأْن }:میفرمایددر مورد صدق امیان جماهدین و 
ِإنََّما َيْسَتْأِذُنَك الَِّذيَن َل يُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْلیَ ْوِم  ،اللَُّه َعِلیٌم بِاْلُمتَِّقینَ ُيَجاِهُدوا بَِأْمَواِلِهْم َوأَنْ ُفِسِهْم وَ 

 .33،31/التوبة -{اْْلِخِر َواْرتَاَبْت قُ ُلوبُ ُهْم فَ ُهْم ِفي رَْيِبِهْم يَ تَ َردَُّدونَ 

از  ،هلل با مال و جان خویش، برای جهاد در راه ابه اهلل و روز آخرت امیان دارند هكآنان: ترمجه
و اهلل نیز آگاه از ( سب واجب اجازه الزم نیست كزیرا جهاد واجب است و در  ) تو اجازه منیگریند 

( نند كت نكشر در جهاد ) سانی از تو اجاره میخواهند كه تنها  كاسد ، بلنمتقیان بوده و آنان را میش
، و در حریت و و تردید است كدچار شه به اهلل و روز آخرت امیان ندارند و قلب هایشان ك

 .سرگردانی خود بسر میربند
: ، و في روايةأمة قائمة بأمر اهللل تزال طائفة من أمتي  »:و نبی صلی اهلل علیه وسلم میفرماید

 .«140كيأتیهم أمر اهلل و هم علی ذلحتی و ل من خالفهم ل يضرهم من خذلهم  -منصورين
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ت در نصر  -ام اهلل و در روایتی دیگركپیوسته استوار در رعایت احمجاعتی از امت من : ترمجه
ه آنانرا فرو گذاشته است و یا با ایشان خمالفت كسانیكفردی از   اهلل و پریوزی قرار دارند ، هیچ

فرا مریسد و ایشان مهچننی بر حق ( برای قیام قیامت ) ه امر اهلل كتا آن دنضرر رسانیده منیتوان، زدر میو 
 .ستنداستوار ه

 تقوم حتی المسلمین من عصابة علیه يقاتل قائمة الدين هذا يبرح لن»:میفرمایدو  
 .«141الساعة

 قتال و جهاد به مسلمانان از مجاعتی مهیشه و پزیرد منی زوال هرگز قائم دین این برپائی :ترمجه
 .میشود برپا قیامت آنكه تا میدهند ادامه خویش
 .«142القیامة يوم إلی ظاهرين الحق علی يقاتلون أمتي من طائفة تزال ل»:میفرماید و

فرا  قیامت هك روز آن تا میكنند، جهاد و قتال و بوده حق بر مجاعتی از امت من مهواره :ترمجه
 .مریسد

 يقاتل حتی ناواهم من علی ظاهرين الحق، علی يقاتلون أمتي من طائفة تزال ل»:میفرماید و
 .«.143الدجال المسیح آخرهم

 در صادق و میكنند، -جهاد– قتال حق بر و پذیرد منی زوال من امت از طائفه هرگز :ترمجه
 .میكشد را دجال مسیح ایشان آخرین فردی از آنكه تا بوده شان نیات

 ه بیانگركتاب و سنت در تأیید جماهدین و مهاجرین وجود دارد  كو بسیاری از نصوص دیگر از  
ه اهلل آنانرا دوست ك، و اینمیباشد آنان بر سایر مسلمان برتر بودن و میان و فضلیتصدق ا هدایت و

صرفاً از  زیرا اهلل میباشدبرحق بودن آنان  د و آنان اهلل را دوست دارند، و معنی رضایت اهلل ازیشاندار 
 .عنهم و جماهدین در راه اهلل است رضی اهللمهانا صحابه  هكرده است  كدو طائفه اظهار رضایت  

و هدایت یافته گان  قتاهل فضلیت و صدا ،مان طائفه ی منصورهپس جماهدین در هر ز 
امانات  ظهور منوده است،[ شتار و قتالك]هرج  شیوع یافته ، ه فتنه هاكهستند، خصوصاً درین زمان  
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 ..الرد علی األنتخابات 33

افزایش یافته  میان مسلمانان و وعده خالفی عام گردیده است ، و منافقنی در روغضایع میگردد ، د
 .ل شده استكام آن خیلی مشكاست، و حفظ دین و پابندی به اح

 
سانی كورثه انبیاء و   هستند،هبرتین ایشان بوده و  علماء رهربان و پیشوایان مردم :علماء -2

 .ه اهلل در حق ایشان خری اراده منوده استكهستند  
 او صلی اهلل علیه وسلم را میدانند و دین او و شریعت نبی شناخته را ه اهللكسانی هستند  كآنان  

مساوی  كمتعال شهادت عامل را با شهادت مالئ ، و اهللندحق بودن آنان شهادت میده حق به و به
ا بِاْلِقْسِط }:ه میفرمایدكقرار داده است، طوری َشِهَد اللَُّه أَنَُّه َل ِإَلَه ِإلَّ ُهَو َواْلَمََلِئَكُة َوُأوُلو اْلِعْلِم َقائِما

 .53/آل عمران-{َل ِإَلَه ِإلَّ ُهَو اْلَعزِيُز اْلَحِكیمُ 

نیز بر این )و علماء  كه اله معبودی حبق جز او نیست و مالئكداده است   اهلل گواهی: ترمجه
جز ( حبق)قیام به عدالت دارد، معبودی ( اهلل در جهان هستی)ه كدر حالی  ( مطلب گواهی می دهند

 .استیم كه توامنند و حكاو نیست  
تأیید  ه از اهلل تقوی و ترس دارند و حقیقت این ترس ایشان را اهلل نیز كسانی هستند  كو آنان  

 .23/فاطر-{ِإنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ }:مینماید

 .ه از او میرتسندكه از بنده گان اهلل فقط عاملانند  كجز اینست  : ترمجه
از عدم  انترس آنشناخت درست ایشان از اهلل و : اهلل درینجاراد از خشیت علماء از و م
ه آنان به ك ، زیرامیباشد سنت تاب وك از و ترس از اعراضاو  دین امكرعایت اح عدم و اطاعت او

اهلل را  و ریاء بدون نفاق اخالص و تقوی، پس با رده اندكتاب معرفت حاصل  كحقیقت به این  
ترین مردمان در عبادت و  بنًا متقی ترین و خملص، اختیار مینمایندند و راه هدایت را نكعبادت می

 .حق و باطل علماء هستند ترین مردمان از اطاعت و آگاه
ه اهلل متعال كاهلل میباشند، طوری [دوستان] ثرًا اولیاءكه علماء ا كو از تبعات این آیت آنست  

ُقونَ َأَل ِإنَّ َأْوِلَیاَء اللَِّه َل َخْوٌف عَ }:میفرماید  .14/یونس-{َلْیِهْم َوَل ُهْم َيْحَزنُوَن الَِّذيَن آَمُنوا وََكانُوا يَ ت َّ



آنان  اهلل نه هراسی بر آنان است و نه هم غمگنی میشوند ، ( دوستان ) بیگمان اولیاء : ترمجه
 .رده اندكرا پیشه  ( ترس از اهلل ) ه امیان آورده اند و تقوی كسانیند  ك

و نه در ، یت و تقوی و نه در عبادت و امیانمردمان برابر نیستند ، از در فضلو علماء با سایر 
َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يَ ْعَلُموَن }:ه اهلل متعال میفرمایدكمهانطوریخروی، جایگاه و منزلت دنیوی و اُ 

ُر ُأوُلو اأْلَْلَبابِ   .1/الزمر-{َوالَِّذيَن َل يَ ْعَلُموَن ِإنََّما يَ َتذَكَّ

ه تنها صاحبان خرد پند و كه منی دانند برابر هستند ، بلكسانیكه میدانند با  كسانیكآیا  : ترمجه
 .اندرز میگریند

ه بلند تری از سایر مؤمنان و مسلمانان در درج یه در فضلیت و برتر كسانی هستند  كو علماء  
يَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم يَ ْرَفِع اللَُّه الَّذِ }:میفرمایدو ه اهلل متعال ك، مهانطوریقرار دارند

 .55/اجملادلة-{َدرََجاتٍ 

برایشان علم داده شده است به درجات  ه امیان آورده است وكسانی از مشا را  كاهلل  : ترمجه
 .بلندی رفعت میدهد و باال میربد

رامت و احرتام در دنیا و كه از اهل امیان و علم هستند در درجات عالی از  كسانیك: یعنی
 .سان رفعت میآبندكپاداش آخرت از سایر  

، و میدانندرا الم اهلل كاست ، و   در قلب هایشان تصدیق آیات اهلل هكسانی هستند  كو علماء  
امل دارند پس قرآن را میخوانند و حق آنرا كبه فقه آن آگاهی  ، و نندكمی كرا از آن در  متعال مراد اهلل

َناٌت ِفي }:ه اهلل متعال میفرمایدكنند، طوریكاداء میو عمل به آن با فهم آیات آن  َبْل ُهَو آيَاٌت بَ ی ِّ
 .31/بوتكالعن-{ُصُدوِر الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َوَما َيْجَحُد ِبآيَاتَِنا ِإلَّ الظَّاِلُمونَ 

علم ه كسانیكه در سینه های  كجمموعه از آیات هویدا و روشنی است  ( این قرآن ) ه كبل: ترمجه
  .نندكار منیكآیات ما را ان (افرك) ، و جز ظاملانبرایشان داده شده است میباشد

 :در فضلیت علم و علماء روایات زیادی موجود استنبی صلی اهلل علیه وسلم از  اما
 .«144ه خیراا يفقهه في الدينمن يرد اهلل ب» :ه میفرمایدكطوری
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 ..الرد علی األنتخابات 11

نصیب ( دانائی ) خریی به او ارزانی مناید برایش در دین فقاهت ه اهلل خبواهد كسی را  ك: ترمجه
 .میگرداند

) فقاهت ه اهلل به او اراده خری ننموده باشد او را كسی را  ك: س آن چننی استكو مفهوم برع
 .در دین نصیب منی گرداند( علم 

، و إن اهلل به طريقاا من طرق الجنة كسل طريقا يطلب فیه علماا  كمن سل»:و میفرماید
، و إن العالم لیستغفر له من في السماوات و من في ة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلمكالمَلئ

فضل القمر لیلة البدر علی ك، و إن فضل العالم علی العابد  األرض، و الحیتان في جوف الماء
 .«145ثة األنیباء، إن العلماء ور بكوا كسائر ال

وید ، اهلل شیوه از شیوه را جب( دین )علم آن  هسطاو ه بكند  كرا اختیار   ئی ه شیوهكسیك: ترمجه
در مقابل بال های خویش را  یخبوش ك، و مالئه وی را داخل جنت گرداندكند  كهای را اختیار می

دریا طلب  دل اهل آمساهنا و زمنی و ماهیان در و برای عامل طالب علم مهوار میگرداند،قدم های 
شب چهارده بر سایر ستاره گان  به مانند فضلیت مهتاب ، و فضلیت عامل بر عابدنندكمغفرت می

 .ن انبیاء هستنداست، و علماء وارثا
 .و این حدیث بزرگی در بیان فضلیت و منزلت علم و علماء میباشد

ترین مردمان در  كه ایشان نزدیك، دلیل برآنست  {العلماء ورثة االنبیاء}: ابن قیم میگوید
و ورثه آهنا  بوده (میت)سان به مورث كترین   ك، زیرا نزدیمنزلت و جایگاه به انبیاء هستند ،فضلیت
علماء از مهنی جهت ایشان مستحق در مریاث از وی نسبت به دیگران میباشند ، مهینگونه ، میباشند

در فضلیت و ) ترین مردمان نسبت به نبی صلی اهلل علیه وسلم و سائر انبیاء  كمستحق ترین و نزدی
 .146میباشند( هدایت 
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 .«147مكفضلی علی أدنا كعابد  علی الفضل العالم  »:و میفرماید
 .فضلیت عامل بر عابد به مانند فضلیت من نسبت به ادناترین مشا است: ترمجه

ه شب و روز در مسجد بوده و كعابد و زاهدی   .نه مردمان عام. بر عابددرینجا فضلیت عامل 
فضلیت رسول اهلل  ند، به مانندكمیگرید و استغفار و توبه می همناز میخواند و قیام اللیل دارد ، روز 

 .صلی اهلل علیه وسلم بر ادنا ترین مردمان است
درجه قرار  كجماهد يف سبیل اهلل دریو در روایت دیگر نبی صلی اهلل علیه وسلم عامل را با 

لمجاهد في سبیل كان  ك،  نا هذا لیعلم خیراا، او لُیعلمهمن دخل مسجد»:میدهد و میفرماید
 .«148اهلل

، به مانند؛ جماهد خریی را بیآموزد و یا بیآموزاند ه به این مسجد ما داخل میشود تاكسیك:ترمجه
 .يف سبیل اهلل است

 رهربی آنان مردم به آنان وابسته بوده و مستحق جنات و هدایت هكهستند   اشخاصی و علماء
العلم أنتزاعاا ينتزعه من إن اهلل ل يُقبض » :میفرمایده نبی صلی اهلل علیه وسلم كطوری هستند، 

عالماا، أتخذ الناس رءوساا جهال، ، حتی إذا لم يبق ن يُقبض العلم بقبض العلماءك، ولالعباد
 .«149علم فضلوا و أضلوا، فأفتوا بغیر فسئلوا

 ازمیان برداشنت با بلكه كند، یمن حمو بارگیكبه ی خود بندگان ه ایسین از را علم اهلل مهانا :ترمجه
 یم قرار خود یرهرب در  را جاهالن مردم، رفتند، بنی از علما كه وقيت و. برد مي بنی از علم را علما
 خود هم كه دهند یم فتوا جهالت، یرو  از نیز رهربانشان. پرسند یم آهنا از را خود مسائل و دهند
 .كشند یم یگمراه به را دیگران وهم میشوند گمراه

 .لمة إل مجالس العلماءلها ظُ كالدنیا   :میگوید و حسن
 .ی است جز جمالس علماءكدنیا مهه ای آن تاری: ترمجه
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 ..الرد علی األنتخابات 12

ه درینمورد موجود ك گردیدمی و غریه نصوص متعددی دیگرر  كه متذ كبنًا نظر به داللت نصوص  
ه در ك ، و علمائیدعوی امیان خویش هستند صادق ترین مردمان درجماهدین  هكاست ثابت میگردد  

و ( اهل حل و عقد ) سان در عضویت شوری ك، مستحق ترین  ن و یا تأیید جماهدین قرار دارندمیا
 .یباشندتعنی خلیفه و ولی االمر بر مسلمانان م

ًا درین ، خصوصت و فضلیت بر سائر مردمان هستندی و صداق، تقو زیرا ایشان اهل هدایت
 وجیبه كلیفه یو انتخاب و تعنی خ، د ها میباشدو عه و ضیاع امانات ه عصر فتنه هاكعصر حاضر  

ِإنَّ }:ه میفرمایدكطوری ه باید به صاحب حقیقی آن سپرده شودك است اهلی امانت بزرگ و عظیمو 
 .13/النساء-{َوِإَذا َحَكْمُتْم بَ ْیَن النَّاِس َأْن َتْحُكُموا بِاْلَعْدلِ تُ َؤدُّوا اأْلََمانَاِت ِإَلى َأْهِلَهااللََّه يَْأُمرُُكْم َأْن 

) م كانات را به اهل آن بسپارید ، و چون میان مردم حا ه امكبیگمان اهلل مشا را دستور میدهد   : ترمجه
 .نیدكم  كبه عدالت ح( و یا به قضاوت نشستید

 
 سی میباشد؟كه خلیفه مسلمانان يا امیر عام ايشان در عصر حاضر چه  كدر مورد ايناما 

ربی صورت  كه با وی بیعت  كدر عصر حاضر مسلمانان دارای امری عام و خلیفه عام  : باید بگومی
، و د داشته جهاد تا روز قیامت با بر و فاجر وجود خواهكاما باید دانست   گرفته باشد منیباشند؛

تا  ریان شان واجب میباشدكرعایا و لش بردر معروف  150(امارت یا تنظیم )  امری هراطاعت از 
، و حتقق یابد ت راشده بر منهاج نبوته وعده رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم بر قیام خالفكآن

ه دین مهه از آن اهلل  كهرگونه فتنه تا آنهر طاغوت و مهینطور فریضه جهاد و جماهده در ازبنی بردن 
 .د نیز اداء گردیده باشدگرد

                                                   
و افغانستان ، و تنظیم های جهادی در اقصاء نقاط جهان كه قائم  دولت اسالمی در عراق، امارت اسالمی در الشیشانمانند؛ .  150

 . هستندومهچنان تطبیق شریعت اسالمی در حدود حتت سیطره ای خویش بر ادای فریضه جهاد 
 ....خنت حزب ، مجاعت و گروهاما باید دانست كه این اطاعت غری از اطاعت احزاب و مجیعت های ضاله و گمراه میباشد، زیرا سا

 .تنظیم های جهادی و سریه های جهادی میباشد غری مشروع و حرام بوده و كامالً متفاوت در ذات و مفهوم از



م يرفعها ، ثما شاء اهلل أن تكون تكون النبوة فیكم»:ه نبی صلی اهلل علیه وسلم میفرمایدكمهانطوری
ن، ثم يرفعها إذا ، فتكون ما شاء أن تكو ثم تكون خَلفة علی منهاج النبوة ،اهلل إذا شاء أن يرفعها

م يرفعها إذا شاء اهلل أن ، ثاهلل أن تكونعاضاا فیكون ما شاء ، ثم تكون ملكاا شاء أن يرفعها
، ثم تكون شاء اهلل أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ، ثم تكون ملكاا جبرياا فتكون مايرفعها

 .«151خَلفة علی منهاج النبوة ثم سكت
، سپس برداشته میشود هنگامیكه د تا آنوقتی كه اهلل خبواهد باشدنبوت درمیان مشا میباش: ترمجه

نبوت مبیان میآید ، پس پابرجا میماند ( شیوه )  خبواهد برداشته شود ، بعداز آن خالفت به منهج اهلل
تا هنگامیكه اهلل خبواهد ، سپس برداشته میشود هنگامیكه اهلل خبواهد برداشته شود ، بعدًا پادشاهی 

برداشته میشود  خشن و متشدد و ظامل بوجود میآید ، آنگاه كه اهلل خبواهد بوجود آید ، سپس 152
هنگامیكه اهلل خبواهد برداشته شود ، بعدًا پادشاهی مستبد و ستمگر بوجود میآید ، آنگاه كه اهلل 
خبواهد بوجود آید ، سپس برداشته میشود هنگامیكه اهلل خبواهد برداشته شود ، بعداً خالفت بر منهاج 

 .نبوت بوجود میآید ، سپس سكوت منود( شیوه ) 
بیعت با امری امارت یا تنظیم جهادی به مانند ه كا باید خباطر داشته باشیم  موضوع ر  كاما ی

فر صریح دیده نشود بر وی خروج و كه از وی  كتا زمانی: یعنیبیعت با خلیفه و امری املؤمننی نیست ، 
اشد در صورت ، ظامل و فاسق بمجاعت و امارت و تنظیم اگر فاجر ه بر امریك، بلار صورت نگریدكان

ظامل و  ار و خروج بر هركزیرا ان، صورت گرفته میتواندو اعتزال از وی ری از وی خروج كمندیدن 
و اختصاصًا بر امریاملؤمنی ویا خلیفه مسلمان جواز ندارد زیرا مصاحل  ،فاجر و فاسق واجب میباشد

قْ }: اهلل متعال میفرماید هكطوری بزرگی در آن است، ْثِم َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلِبرِّ َوالت َّ َوى َوَل تَ َعاَونُوا َعَلى اإْلِ
ر راه گناه و جتاوز ، و درهیز كاری با مهدیگر مهكاری كنیداری و پكو  كو در راه نی: ، ترمجه{َواْلُعْدَوانِ 

ُهنَّ َقاَل ِإنِّي َجاِعُلَك لِ }: و میفرماید ؛مهكاری نكنید ا َوِإِذ ابْ تَ َلى ِإبْ َراِهیَم رَبُُّه ِبَكِلَماٍت َفأََتمَّ لنَّاِس ِإَماما
وبیاد آورید هنگامیکه اهلل ابراهیم را با : ، ترمجه{َقاَل َوِمْن ُذرِّيَِّتي َقاَل َل يَ َناُل َعْهِدي الظَّاِلِمینَ 

آزمود، پس او مهه را خبوبی به اجنام رسانید، اهلل برایش  ( مشتمل بر اوامر و نواهی و تکالیف)سخنانی 

                                                   
  .1: السلسلة الصحیحة.  151
 .2/334الفائق يف غریب احلدیث ./ الشدید فیه عسف و عنف و ظلم للرعیة: العضوض.  152



 
  
 

 
 
 

 ..الرد علی األنتخابات 13

قرار نیز پیشوائی ) و از فرزندامن: مردم قرار میدهم، ابراهیم گفت بدرستی که من تو را پیشوای: گفت
و از علی بن أبی طالب روایت پیمان و عهد من بر ستمکاران و ظاملان منی رسد؛ : اهلل فرمود( بده

أن رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم بعث جیشا و أمر علیهم رجَلا، فأوقد ناراا و »:است که میگوید
إنا قد فررنا منها، فقال للذين أرادوا أن : األخرون: أن يدخلوها، وقال فأراد ناسأدخلوها، : قال

ل : لو دخلتموها لم تزالوا فیها إلی يوم القیامة، و قال لآلخرين قولا حسنا، و قال: يدخلوها
رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم لشکری : ، ترمجه153«طاعة في معصیة اهلل، إنما الطاعة في المعروف

فرستاد و برایشان شخصی را امری تعنی کرد، آن شخص آتشی بر افروخت و افراد حتت امارت  را
و از )خویش را دستور داد تا داخل آن آتش شوند، بعضی از ایشان خواستند تا داخل آن آتش شوند 

ما از آن آتش فرار کردمی، پس نبی صلی اهلل : و بعضی دیگر شان گفت( امری خویش اطاعت کنند
آگر داخل آن آتش : وسلم برای آن گروهی که میخواستند  خود را داخل آتش بیاندازند گفت علیه

می شدید تا روز قیامت از آن بریون آورده منی شدید، و برای گروهی دیگر حرف های خوبی زد و 
اطاعت در معصیت اهلل جواز ندارد بلکه اطاعت در امور معروف و : ایشان را حتسنی منود، و فرمود

أذا شهر المسلم علی أخیه سَلحاا فَل تزال »:بی صلی اهلل علیه وسلم میفرمایدن وندیده است، پس
هرگاه مسلمان بسوی برادر مسلمان خویش با سالح : ترمجه .154«ة اهلل تلعنه حتی يشمیه عنهكمَلئ

من »:میفرمایدو ه آنرا از باالی او بردارد؛ كند تا آنكپیوسته او را لعنت می كند ، مالئكخود اشاره  
ه منزلی را تنگ  كسیكهر  : ترمجه ،155«ضیق منزلا أو قطع طريقاا أو آذی مؤمنا فَل جهاد له

ه بعضی كلیدر حا و آزار منود جهاد وی قبول نیست؛ ، و مؤمن را اذیتردك، و راه زنی  گردانید
بودن ایشان  را تنها خباطر مؤحده مسلمانان كمیبینیم  را  قائم امروزی مجاعات و امارات اسالمی

                                                   
 .مسلم.  153

  4114:السلسلة الصحیحة.  154
 .1413: رواه أبو داود، صحیح اجلامع.  155



و کشنت مسلمان مبراتب از به آتش انداخنت  ،ب میشوندكمرت و جرامی زیاد دیگری را نیز ،156شندكمی
قتل المؤمن أعظم »:نفس بزرگ تر و سنگنی تر است، مهانطوریکه نبی صلی اهلل علیه وسلم میفرماید

ازبنی رفنت مهه دنیا است، و کشنت مؤمن نزد اهلل بزرگرت از زوال و : ، ترمجه157«عند اهلل من زوال دنیا
زوال دنیا نزد : ؛ ترمحه158«لزوال الدنیا جمعیا أهون علی اهلل من دم يسفک بغیر حق»:یا میفرماید

لو أن »:و در روایت دیگر میآیداهلل آسانرت از آن است که خون یک شخص بناحق رخیتانده شود، 
اگر اهل آمساهنا و : ، ترمجه 159«النارأهل سماواته و أهل أرضه اشترکوا في دم مؤمن ألدخلهم اهلل 

و نبی صلی اهلل علیه  داخل جهنم میسازد؛ زمنی در قتل یک مؤمن شرکت داشته باشند اهلل مهه ایشانرا
 ،160«من عمل به كان شريك، و من رضی عمل قوم  ثر سواد قوم فهو منهمكمن  »: وسلم میفرماید

ه به كسیكبدهد، او از مجله ایشان است ، و هر ه تعداد قومی را با حضور خود افزایش كسیكهر : ترمجه
است و مساویاً  كرد ایشان شریكار كعمل قومی رضایت نشان دهد و یا راضی گردد در عمل و  

مهپیمان قومی از مجله مهان قوم است : ترمجه ،161«حلیف القوم منهم»: و میفرماید مسئول میباشد؛
: ، ترمجه162«رجل قوماا إل جعله اهلل معهمل يحب »:و میفرماید ؛[م مهان قوم میباشدكو در ح]

 –ه اهلل او را از مجله ایشان میگرداند كه قومی را دوست داشته باشد مگر اینكهیچ شخصی نیست  
 .حبساب میآورد

صورت میگرید و  ....ره و منشطكدر مسع و طاعت در م در حال حاضر هكبنًا بیعت های  
هرچند مسلمانان را ، ار حرام میدانندكفر ظاهر و آشكن  تا هنگام دید را بر علیه وی قیام و خروج

بیعت های خائنانه و باطل بوده و ...بناحق بکشند و راه هایشان را قطع کنند و مال هاییشان بربایند
ه امثال این بیعت ها به مانند؛ سریه های جهادی كجز برای خلیفه عام و امری املؤمننی جواز ندارد، بل

                                                   
است كه قتل عام را بر باالی مسجد ابن تیمیه رمحه اهلل و شیخ أيب ( اسالم در فلسطنیحركت مقامت ) مثال بزرگ آن محاس .  156

ستان و عراق اسالمی، و كأحسبه كذلك، و سائر مثال های آن در افغانستان و پا  -النور املقدسی رمحه اهلل را بشهادت رسانیدند
 .شیشان

 .2331:صحیح الرتغیب.  157
 .2341: صحیح الرتغیب.  158
 .2343:الرتغیب صحیح.  159

 .54/41أخرجه أبو یعلی ، فتح الباري .  160
 .4511: صحیح اجلامع.  161
 .4125: صحیح اجلامع.  162



 
  
 

 
 
 

 ..الرد علی األنتخابات 11

خامته نیز یا جهاد امارت  ه با ختم سفركی اهلل علیه وسلم موجود بودند ،  ه در زمان نبی صلكاست  
 و اهلل اعلم -ت از امریان اطاعت صورت منی گرفترد، و در معصیكپیدا می
 

 {ان حق علینا نصر المؤمنینكو  }
راسی كو صرفاا در رد انتخابات ديمو  مقاله كل يكل خواسته بودم آنرا بشه در اصكاين مختصری بود  

 ل در آوردكجمهوری بنويسم اما تقدير اهلل آنرا به اين ش
وششی از جانب ما در ادای حق قرآن و منهج كقبول نموده و آنرا   از اهلل عزوجل مسألت داريم تا آنرا

 .بحساب بیآورد( تاب و سنت به فهم صحابه ك)
 

 محمد صلی اهلل علیه وسلم و قدوتنا و صلی اهلل علی نبینا و مولنا
 -الخراساني أبومصعب-

 4141،  الحجة ذو  76 ، الخمیس 
 7144،  األول تشرين  44 ، الخمیس
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 ماو دعوت یده عق
میان غلو خوارج و جفاء مرجئه، و رد هرگونه تقلید و  در  ،مطابق قرآن و سنت اختیار عقیده میانه و صحیح و ثابت .1

 .ز آناتباع بغیر ا

با متسک به قرآن و سنت و ( اسالمی و سیکوالری)و فرقه گرائی   دعوت بسوی کناره گیری و  هجران از هرگونه حزب .2
 .اظهار براءت و دمشنی بایشان، و حیات صحابه رضی اهلل عنهم

ت از هرگونه و شرک و تندید، و هجرت بسوی رسول او صلی  دعوت بطرف هجرت بسوی اهلل با جترید توحید، و براء  .3
 .اهلل علیه وسلم با جترید متابعت از وی

دعوت به اظهار توحید، و با اعالن حمکم ترین گره ایمان، و متسک به ملت خلیلین حممد و ابراهیم علیهما السالم، و   .4
 .ت از شرک و أهل آن اظهار مواالت با توحید و أهل آن، و براء

دعوت بسوی حتقق توحید با جهاد علیه طواغیت، با همه طواغیت با زبان و دندان، جهت خارج ساخنت بنده گان   .5
اهلل از بنده گی بنده گان بسوی بنده گی رب بنده گان ، و از جور و ظلم حکام و قوانین و ادیان وضعی ایشان بسوی عدل و 

 .نور اسالم

، و شکسنت و ازبین بردن هر بُتی که علمائی دربار (قرآن و سنت)زالل دعوت بسوی طلب علم شرعی پاک و   .6
أحبار و رهبان بناء کرده اند، آنانکه دین را فاسد ساخته اند و چهره اصلی آنرا از مسلمانان پنهان  از تقلید های آنرا باشیوه

 .کفر و ارتداد ایشان و حکومت های معاصر ، و آگاه ساخنت مردم از نگهداشته اند

بسوی داشنت بصیرت در مسائل معاصر، و آگاهی از مکر و خدعه جمرمان و طواغیت، هر جمرم با هر وصف دعوت   .7
عو إلی اهلل علی بصیرة أنا و من أتبعني و سبحان اهلل و دقل هذه سبیلي أ} در هر ملت و هر سرزمینی که هست 

 .{ما أنا من املشرکین

دفع مشکالت و مصائب جهاد فی سبیل اهلل، و سعی در جهت قتال  دعوت بسوی آمادگی الزم و کافی جهت .8
طواغیت و یاری دهنده گان آنان از یهود و نصاری و دوستان آنان از منافقین، مبنظور آزاد سازی مسلمانان و شهرهای 

 .آنان از قید اسارت و اشغال ایشان

مین اهلل، و تا آن هنگام به پرداخنت جهاد اهلل در ز (قوانین) دعوت بسوی قیام خالفت اسالمی و حتکیم شریعت .9
  .برای اینکار تا شهادت درین راه

دین اهلل و سنت رسول اهلل صلی اهلل  به با طائفه ای منصوره ، آنانکه تا قیام قیامت بر حق احلاق دعوت بسوی .11
رند هیچ کس به آنها ضرر علیه وسلم استوار میباشند و از خمالفین و آنانکه نسبت به ایشان بدبینی و کینه در دل دا

 .رسدمیرسانیده منی تواند تا آنکه امر اهلل به برپائی قیامت فرا 
 


